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แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต  
 (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 256๕) 

 

ของ 

 

เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

 



 

ประกาศเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
เรื่อง ประกาศใชแผนปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป พ.ศ. (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
********************************  

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ใน
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซ่ึงยุทธศาสตรชาติ ฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต” ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ  ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตํานาจะหลวย จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561 – 256๔) และทบทวนปรับปรุงแผน ฯ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ดําเนินการ
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงประกาศใชแผนทบทวนปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ๔ ป (พ.ศ.256๒ – 256๕) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๔      
  
 
 

         ( นายเสนีย  จําปาเทศ ) 
    นายเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 



 

คํานํา 
จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง  และบทเรียนท่ีไดรับจาก

การแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม

แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   

โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง  

และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  

เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๔ ปขางหนา   

จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ

ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ

รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ  ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตํานาจะหลวย จึงแสดง

เจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561 – 256๔) และทบทวนปรับปรุงแผน ฯ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ดําเนินการ
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงประกาศใชแผนทบทวนปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ๔ ป (พ.ศ.256๒ – 256๕) เพ่ือใชเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลนาจะหลวยหลวย ดําเนินการ

อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

  

เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

                 อําเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 

 



 

สารบญั 

เร่ือง                      หนา  

สวนที่ ๑ บทนํา 

หลักการและเหตุผล               ๑   

วิสัยทศัน                 ๒ 

พันธกิจ                  ๒ 

วัตถุประสงคการจัดทําแผน              ๓ 

เปาหมาย         ๓ 

ประโยชนของการจัดทําแผน      ๓ 

สวนที่  ๒  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

มิติที่ ๑   การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต    ๔ 

มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทจุริต   ๕ – ๖ 

มิติที่ ๓   การสงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของประชาชน  ๖ – ๗ 

มิติที่ ๔   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ  ๘ – ๙ 

   การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนที่  ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่ ๑   ๑๐ - ๒๒                     

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่ ๒   ๒๓ – ๕๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่ ๓   ๕๓ – ๗๑ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่ ๔          ๗๒ – ๗๙ 

ภาคผนวก           

 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

อําเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 
...................................... 

หลักการเหตุผล  

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใน
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซ่ึงยุทธศาสตรชาติ ฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต” ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตํานาจะหลวย จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.2561 – 256๔) และทบทวนปรับปรุงแผน ฯ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ดําเนินการ
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทา

สากล ภายใตวิสัยทัศน  : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๔ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  

เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศ

ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน         

     “เมืองสะอาด สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน การบริหารบานเมืองโดยใช

หลักธรรมาภิบาล และรวมพลังในการสรางเครือขายความรวมมือในทุกภาคสวน รวมกันปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ ( Mission )          

1) เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับเจาหนาท่ีของรัฐโดยยึดหลักคุณธรรมจรยิธรรม ความซ่ือสัตย
สุจริตตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติ และหลักธรรมาภิบาล 

2) บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

3) สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
4) สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ ใหมีความ

เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
5) สงเสริม สนับสนุนการจัดองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอยางจริงจัง

และตอเนื่อง 
 ๖. เสริมสรางศักยภาพความเปนชุมชนแหงการทองเท่ียว และสงเสริมใหประชาชนมีฐานเศรษฐกิจท่ี
ม่ันคงอยางยั่งยืน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารแบบบูรณาการ 
๘. เสริมสรางความรูรักสามัคคีของคนในชุมชน และในหนวยงานราชการ  

 
  การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๔ ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางาน
แบบบูรณาการท้ังระบบ  เริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในดํารงชีวิต  ตั้งแตพ้ืนฐานของความคิดท่ีตองมีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง  ตอสังคม และประเทศชาติ 
ไมเพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

และมีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน เพราะประชาชน

สามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนธรรมและเทาเทียม ท้ังนี้เพ่ือ

ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป       

พ.ศ.256๕ 

 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงคการจัดทําแผน 

  ๑ เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเพ่ือสรางสังคมท่ีไม

ทนตอการทุจริต  โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

๒. เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับ       

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๔. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

เปาหมาย 

  ระดบัคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สูงกวารอยละ 50 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

  ๑. เปนกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคกรสงผลใหการ

บริหารงานมีความโปรงใส 

   ๒. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหา

การทุจริตได 

  ๓. กอใหเกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนตอการบริหารงานของ

เทศบาล 

  ๔. เทศบาลตําบลนาจะหลวย จัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผล

ถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  

(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
เทศบาลตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
25๖๒ 

ป 
256๓ 

ป 
256๔ 

ป 
256๕ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึก
และความตระหนัก
แ ก บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ขาราชการการเมือง
ฝ า ย บ ริ ห า ร 
ข า ร า ช ก า ร ฝ า ย
การเมื องฝ ายสภา
ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะฝ า ย
ประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1 กิจกรรมบ ริหารงานตามหลั ก   
ธรรมาภิบาล 
 
2 กิจกรรมสมุดบันทึกการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจาง 
 
3 โครงการอบรมธรรมะพัฒนา
จิตใจสานสายใยชุมชน 

 
4 โครงการฝกอบรม กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เสริมสรางธรรมาภิบาล และ จัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ   
๑00 ป ธงชาติไทย 

- 
 
 
- 
 
 

๕0,000 
 

 
20,000 
 

 

- 
 
 
- 
 
 

๕0,000 
 
 

20,000 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

๕0,000 
 
 

20,000 
 
 

- 
 

 
- 

 
 
๕0,000 

 
 
20,000 
 

 

 

 1.2 ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ 
ต ร ะ ห นั ก แ ก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1 โครงการฝกอบรม เรียนรู
ประชาธิปไตยใสใจการเลือกตั้ง 

 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 
 

๑ .3  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 

1 โครงการประกวดคําขวัญตอตาน
ทุจริต 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 

มิติที่ 1 รวม 
 2 กิจกรรม 
 4 โครงการ 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

 



2.การบริหาร
ราชการเพื่ อ
ป องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต อต าน การทุ จ ริต
ของผูบริหาร 

1 กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

1  มาตรการการสรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2 มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

2.การบริหาร
ราชการเพื่ อ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ตอ) 

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ (ตอ) 
 

3 กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือน” 
4 กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การใชจายเงินงบประมาณ” 
5 โครงการสนับสนนุศูนยรวมขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ จัดจางของ
หนวยงานทองถ่ินอําเภอนาจะหลวย 

- 
 
- 
 

๓0,000 
 
 

- 
 
- 
 

๓0,000 

- 
 
- 
 

๓0,000 

- 
 
- 
 

๓0,000 

 

 2.3 มาตรการการใช
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใช
อํ า น า จ ห น า ที่ ให
เปนไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บานเมืองที่ดี 

1 กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
2 กิจกรรมการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ  
 

1 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรต ิ
หนวยงาน/บุคคลที่ประพฤต ิ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 
2 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแกคณะกรรมการชุมชน 
 
3 กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติ
แกพนักงานเทศบาล ผูทําปฏิบตัิ
ราชการดีเดนประจําป 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
256๒ 

ป 
256๓ 

ป 
256๔ 

ป 
256๕ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 ม า ต ร ก า ร
จั ด ก าร ใน กรณี ได
ท ราบห รือ รับ แจ ง
หรือตรวจสอบพบ 
การทุจริต 

1 มาตรการ จัดทําบันทึกขอตกลง
การในปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลนาจะหลวย ปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง พนักงานเทศบาล 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

2.การบริหาร
ราชการเพื่ อ
ป องกันการ
ทุจริต (ตอ) 

2.5 ม า ต ร ก า ร
จั ด ก าร ใน กรณี ได
ท ราบห รือ รับ แจ ง
หรือตรวจสอบพบ 
การทุจริต (ตอ) 
 

๒ กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบที่ไดดําเนนิการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลนาจะหลวย 
๓  มาตรการ “ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
๔ มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข/รอง
ขอความเปนธรรม” โดยใหบริการ
ประชาชนหรือผูที่ไดรับผลกระทบใน
การปฏิบัติราชการของเทศบาล ตาม
มาตรฐานตามคูมือการปฏิบตัิงาน
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 รวม 
4 มาตรการ  9 กิจกรรม 
1 โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  

3 . ก า ร
ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส ว น
รวมของภาค
ประชาชน 

3 .1  จั ด ให มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไ ด มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน าที่ ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ไดทุกข้ันตอน 

1 มาตรการปรับปรุงศูนยขอมลู
ขาวสารของ เทศบาลตําบลนาจะ
หลวย ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2 กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาล 
3 โครงการฝกอบรม ใหความรูแก
พนักงานเทศบาลและประชาชนท่ัวไป 
เก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
4 กิจกรรม “การเผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยสินของเทศบาล และการรับ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการ
คลัง” 

- 
 
 
- 
 
 

๑๕,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 

15,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 

15,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 

15,000 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
256๒ 

ป 
256๓ 

ป 
256๔ 

ป 
256๕ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร
ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส ว น
รวมของภาค
ป ร ะ ช า ช น 
(ตอ) 

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 

1 โครงการประชุมเชงิปฏิบตัิการเพื่อ
ทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพฒันา
ทองถ่ิน/ประชุมประชาคมระดบั
ตําบล 
2 กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับ
เร่ืองราวรองทุกขของเทศบาลตาํบล
นาจะหลวย 
 
 
๓ กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 

5๕,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

5๕,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

5๕,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

5๕,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหาร กิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

1 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาํบล
นาจะหลวย  
  
2 กิจกรรมประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตาํบล 
ประจําป 
 
3 กิจกรรมการสงเสริมและ
สนับสนนุการจัดทาํแผนชุมชน 
 
4 มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 
5 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล  
นาจะหลวย 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 รวม 
3 มาตรการ  7 กิจกรรม 
2 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 

 



 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
256๒ 

ป 
256๓ 

ป 
256๔ 

ป 
256๕ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 . ก า ร
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและรายงาน

การควบคุมภายใน

ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดนิ

กําหนด  

1 กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาํป ประจาํป 
 
2 มาตรการการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 
3 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให 

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการ

บริหารราชการ ตาม

ชองทางที่สามารถ

ดําเนินการได 

1 มาตรการสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย 
 
2 กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาลตําบล       
นาจะหลวย 
 
3 โครงการอบรมคณะกรรมการ
การดําเนินการจัดหาพัสด ุ

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 

 

 4.3 การสงเสริม

บทบาทกาตรวจสอบ

ของสภาทองถ่ิน 

1 โครงการอบรมให 
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบริหาร สมาชิก 
สภาทองถ่ิน และกรรมการชุมชน 
 
2 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 
3 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝาย
บริหาร 

20,000 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 



 
 
 
 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
256๒ 

ป 
256๓ 

ป 
256๔ 

ป 
256๕ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 . ก า ร
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน (ตอ) 

4.4 เสริมพลังการมี

สวนรวมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาค

สวนเพื่อตอตานการ 

ทุจริต 

1 มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่น
โดยภาคประชาชน 
 
2 โครงการสงเสริมและพฒันา
เครือขายดานการปองกันการทจุริต 
 
3 โครงการประชาสัมพนัธกรณีพบ
เห็นการทุจริต 
๔ กิจกรรมประชาสัมพนัธ เทศบาล
ตําบลนาจะหลวยใสสะอาด ทองถ่ิน
ไทยใสสะอาด 

- 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
- 
 

 

มิติ 4 รวม 3 มาตรการ  6 กิจกรรม 
4 โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000  

 รวมทั้ง 4 มิติ 10 มาตรการ  24 กิจกรรม 
11 โครงการ 

260,000 260,000 260,00
0 

260,000  

สวนท่ี 3 



โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหา
เรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว 
ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดใน
ท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร
รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายใน
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรือ
องคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 

  
2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 



 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํากิจกรรมเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบตามกิจกรรม และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินกิจกรรม 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอกําหนดกิจกรรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามกิจกรรมใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสมุดบันทึกการปฏิบัติราชการของพนักงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมา
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานใน
การอางอิงท่ีใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายได
ปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซ่ือสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซ่ึงจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน หรือ
อาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันในองคกร 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบตัิงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแก
องคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย สุจริตตองานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

4. เปาหมาย 
 พนักงานจางเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. ระยะเวลา 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดบันทึกการปฏิบัติราชการ โดยบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานประจําทุกวันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวัน 
 6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

9. ผูรับผิดชอบ 

 

 



 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได 
 10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตาม
 กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมะพัฒนาจิตใจสานสายใยชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดีเม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอย
ความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ 
การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง 
บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอ
เพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจรญิกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมะพัฒนาจิตใจสาน
สายใยชุมชน ในการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจใน
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต 
และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ
ขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ 
ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือน

รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
3.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย 

สุจริต ใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

4. กลุมเปาหมาย 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน เละประชาชนในเขตเทศบาล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
รับฟงธรรมบรรยายจากพระสงฆ จัดปฏิบัติธรรม ระหวาง เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 256๒ – 

๒๕๖๓ 



 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
7.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด หรือสถานท่ีตามความเหมาะสม 
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
7.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง

และเกิดความเหมาะสม 
7.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
 ๕๐,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง 
10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอ

องคกรตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี 4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรม กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเสริมสรางธรรมาภิ
บาล และจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑00 ป ธงชาติไทย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด โดยไมคํานึงถึง
ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ท่ีกําหนดข้ันตอนใหฝายปกครองจะตองปฏิบัติตามเพ่ือให
เกิดความชอบธรรมในการปฏิบัติราชการ พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดย
คํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนาจะหลวย  จึงไดจัดทําโครงการใหความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แกบุคลากรในหนวยงานเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติราชการ  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดโครงการดังกลาว ผานการประชุมผูบริหาร
กับพนักงานเทศบาลตําบาลนาจะหลวย  เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน และเปนการปลูกจิตสํานึกโดยการนํากิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ ของชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 
100 ป ธงชาติไทย เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมรับรูถึงความเปนมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ การใช การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย เปนแรงกระตุนพลังแหงความจงรัก
ภัคดี ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล เก่ียวกับ ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ี
ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด เทศบาลตําบล         
นาจะหลวยใสสะอาด 



  ๓.๔ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล เก่ียวกับความเปนมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ การใช การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย 

4. เปาหมาย 
  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล ประชาชนท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีการดําเนินการ 
  จัดฝกอบรม และใหความรูเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความ
เปนมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ การใช การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพ
ธงชาติไทย และผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
  20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลมีความเขาใจเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความเปนมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ การใช การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย และผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลมีความเขาใจเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความเปนมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ การใช การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย ผลประโยชนทับซอน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรม “เรียนรูประชาธิปไตยใสใจการเลือกตั้ง”  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตั้งแตพุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา จนปจจุบันกวา ๘๐ ป แต
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตองขณะท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ในอดีตหลายฉบับไดรับรองหลักการเก่ียวกับการปกครองของประเทศ รวมถึงไดคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย หนาท่ีของชนชาวไทย แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และ การมีสวนรวมทางการ
เมืองโดยตรงของประชาชน ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทุกรูปแบบ อยางไรก็ตามการดําเนินการให
เปนไปตามเจตนารมณ ตามหลักการท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ ประชาชนจะตองมีความรูความเขาใจเรื่อง
ประชาธิปไตยอยางถูกตองตามหลักการของรัฐธรรมนูญท่ีกําหนด  จึงจะทําใหการมีสวนรวมของประชาชนสง
ผลดีตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและม่ันคง ท้ังดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา 
และอ่ืน ๆ อันสืบเนื่องมาจากทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพเปนพลเมืองท่ีมีคุณธรรม ตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น 
   เรื่องประชาธิปไตยจึงควรใหประชาชนไดมีการเพ่ิมเติมความรู เพ่ือใหมีความเขาใจในเรื่อง
ประชาธิปไตยตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึง
กันและกัน โดยเฉพาะเรื่องการใชสิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเลือกตั้งผูแทนเพ่ือทําหนาท่ี
แทนตนเอง โดยมีการเลือกตั้งอยางโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โครงการนี้จึงริเริ่มข้ึนโดยมุงเนนการรสรางความรู
ความเขาใจในความหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางแทจริง
และทําใหประชาชนไดรูจักการใชชองทางการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตลอดจนนําองคความรูท่ีไดรับนําไปขยายผลสูชุมชน ตอไป 
๓. วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

๑. เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

๒. เพ่ือใหประชาชนไดรูจักชองทางการเขามามีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
๓. เพ่ือใหประชาชนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปขยายผลสูชุมชนและสังคม 

๔. เปาหมาย 
 ๑. ผูบริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล/กํานัน/ผูใหญบาน/กรรมการชุมชน จํานวน ๑๐๐ คน 
๕. กิจกรรม 

๑. บรรยาย  เรื่อง “ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง”  
๒. บรรยาย  เรื่อง ประชาชนกับการเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
๓. แบงกลุม  เรื่อง ประชาชนสามารถมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ได

อยางไร ๖. ข้ันตอนดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติดําเนินการตอผูบริหารเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
๒. ประชุมรวมกันกําหนดรูปแบบและกิจกรรม 

 ๓. มอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๔. ดําเนินงานตามโครงการ 
 ๕. สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
 



 
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการและสัญญาสํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวยเทศบาลตําบลนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 
๘. สถานท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมเทศบาลตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
๙. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕)   
๑๐. งบประมาณ 
 จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

๒. ประชาชนรูจักชองทางการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 
๓. ประชาชนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปขยายผลสูชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสรางคานิยม
ท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน 
หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้ เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับ
สังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลตําบลนาจะหลวยตระ หนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตาน
การทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ี
จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไข
ปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. 
2552 มาตรา 50 และมาตรา ๕๑ เทศบาลตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลในการพัฒนาท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)      
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชนัและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทํา
ความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคา
ในทางภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 
 



 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ี
เกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวยกําหนด 
 5.5 ทําพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ เทศบาลตําบลนาจะหลวย  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลโสกแสง 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การตอตานการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
   
 

1. ช่ือโครงการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

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

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไป
ไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  
 



 
 

แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 
 



 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวยมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลนาจะหลวย จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 
 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลนาจะหลวย จํานวน 1 
มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
  - บุคลากรของเทศบาลตําบลนาจะหลวยมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบคุคลของเทศบาลตําบลนาจะหลวยมีความโปรงใส สามารถปองกัน       
การทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ
บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง   ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ของเทศบาลตําบลนาตจะหลวย 
จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  

 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 
 



 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกสิ้น
ปงบประมาณ หรือ ตามคําสั่งในเรื่องนั้น ๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวยไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   ดวยเหตุผลนี้เองจึง
เปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขอพนักงานเทศบาล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักเทศบาลตําบล    
นาจะหลวย รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลเสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 



โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรบัปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจดัหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ จัดจางของหนวยงาน
ทองถิ่นอําเภอนาจะหลวย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๖ วรรคสาม และประกาศกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง สถานท่ีกลางสําหรับเปนศูนยรวมไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรวมกันจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับอําเภอ ณ ท่ีวาการอําเภอ หรือสถานท่ีเห็นสมควร เพ่ือเปนสถานท่ีกลางในการประชาสัมพันธใหผูสนใจ
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอน  

  เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือหรือจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
อําเภอ ไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน จึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ จัดจาง
ของหนวยงานทองถ่ินอําเภอนาจะหลวย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใชเปนสถานท่ี สําหรับดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซ้ือหรือจัดจาง การรับซอง
สอบราคา การเปดซองสอบราคา และการพิจารณาผลการสอบราคาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 3.2 สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชัน 
 3.3 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได  
  ๓.๔ เพ่ือใหการกํากับดูแลการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาใชบริการศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือหรือจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับอําเภอไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๔.๒ เพ่ือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ  การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อาคารศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ อําเภอ           
นาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ จัดจางของหนวยงานทองถ่ินอําเภอ
นาจะหลวย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 



 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๓0,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ศูนยรวมขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ หรือ จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ
สามารถอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหนวยงานในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเกิดความ
เปนธรรมในการแขงขัน เสนอราคา  
 ๑๐.๒ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวา
ปท่ีผานมา เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ตามกฎหมายเปน
สําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลนาจะหลวยใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ   
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 



 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลโสกแสง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก
ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวยเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตําบลนาจะหลวยตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง
และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย และผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 



 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 โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ัง
เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
 6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวยภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลัด   หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    
หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ 
 
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจกัษ 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนใน
สังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร 
ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแก
คนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการ
สรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอัน

เปน กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา 
10 คน/ป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจกัษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลตําบลนาจะหลวยเว็บไซตเทศบาลตําบลนาจะหลวย
สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
 
 



 
โครงการท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 8.๙ ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดวย  ) ๗ ชุมชน ๖ หมูบาน มีประชากรท้ังสิ้น 7,๓๕๕ คน ครัวเรือนจํานวน 2,๔๘๖ 
ครัวเรือน ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาจะหลวย มุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวน
รวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 
เพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติ
ใหประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย การปฏิบัติงานตามหนาท่ีเทศบาลตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวม 
ของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดใหเทศบาลตําบล มีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของ
เทศบาลตําบล และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กําหนดใหเทศบาลตําบลมีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคท่ีจะใหมีคณะกรรมการชุมชนเขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ 
ทําหนาท่ีในการประสานงานกับเทศบาลตําบลและหนวยงานอ่ืนๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกขสุขของพ่ีนอง
ประชาชนในชมุชนเนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศ
เวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการ
บริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจรติ ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกยองเชิดชู
เกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ินดังนั้น เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดจัดใหมีกิจกรรม
การมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีเปน
กรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง 

3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมี
ขวัญและกําลังใจ 
4. เปาหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ี  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีประชาคม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 



8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
- คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 100 
10.2 ผลลัพธ 
- คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
- มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
2. หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในเขตเทศบาล ผูท่ี
ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนาจะหลวยอยางสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบลนา
จะหลวย จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล 
หนวยงาน องคกรดีเดนผูทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน
ใหกับเทศบาลตําบลนาจะหลวย ท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค 
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวยมีคานิยม ยกยอง เชิด
ชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนา
จะหลวย 

3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลนาจะหลวย ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย มี
คานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

- ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 

6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ

คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีคานิยม ยกยอง เชิดช ูและเห็น
คุณคาของการประพฤติ ปฏิบัตตินตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนาจะหลวยจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
 
 



 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี 2 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลนาจะหลวย ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวง
ไปยัง สตง.แลว แต สตง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให
ผูวาราชการจังหวัดให เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและสัญญาดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เพ่ือความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 

 - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 



 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลนาจะหลวย  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลนาจะหลวย มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลนาจะหลวย มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี ๓ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโสกแสง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 
 



 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี ๔ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลนาจะหลวย รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ข้ึน เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล         
นาจะหลวย ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลนาจะหลวย 



 
มิติที ่3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกข้ันตอน 
 
โครงการท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทํา
การของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึง
ไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลนาจะหลวย โดยมีงานศูนยบริการขอมูล
ฝายประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล    
นาจะหลวย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลนาจะหลวย จํานวน 1 แหง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลนาจะหลวย (ภายในศูนยบริการรวม เทศบาลตําบล          

นาจะหลวย) 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 



 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลนาจะหลวย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลนาจะหลวย วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลนาจะหลวย เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลนาจะหลวย ข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบเทศบาลตําบลนาจะหลวย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตําบลนาจะหลวย เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลนาจะหลวย จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 



 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 256๕ 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลนาจะหลวย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
นาจะหลวย 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ีท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐตอง

ปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาท่ีดําเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามท่ีกฎหมายกําหนด
ในการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของ
ราชการทราบ เหตุผลท่ีหนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวน
บุคคลโดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูลและในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคา และ
สอบราคา  รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ังการ
นําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติให
เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองกับความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะ
เปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน
มากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดรูถึงสิทธิของตน เทศบาลตําบลนาจะหลวยจึงไดจัดทํา “โครงการใหความรู
แกพนักงานเทศบาล และประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  ประจําป 256๑” 
   

2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานจางเทศบาลตําบลนาจะหลวย และประชาชนท่ัวไป มีความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลนาจะหลวย สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540   
3. กลุมเปาหมาย                  

พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลนาจะหลวย และประชาชนท่ัวไปในเทศบาลตําบล    
นาจะหลวย 
4. วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลาดําเนินการ     
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 



  
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณ จํานวน  ๑๕,000.- บาท 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
                     สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลนาจะหลวย  และประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตําบลนาจะหลวย มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
 9.2    พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลนาจะหลวย สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 9.3   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ   พ.ศ.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลนาจะหลวย และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

 



3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

โครงการท่ี 1 
1.  ช่ือโครงการ   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผน
ชุมชน/ประชุมประชาคมระดับตําบล  
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตําบล มีหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 
๕๐ และมาตรา ๕๑  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  
(ฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ) โดยใชแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปน
เครื่องมือนําสูการปฏิบัติและเปนกรอบในการทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  ขอ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น 
การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป 
 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถ่ิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม หมูบาน ชุมชน ใหมากท่ีสุด อีกท้ังเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาจะหลวย โดย
แผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดข้ันตอน
กระบวนการและความซํ้าซอนในการจัดทําแผนของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ท่ีอาจเชิญคณะกรรมการ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจะหลวย มาเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ิน
ในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพ่ือใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี
มท 0810.2/0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดจัดทํา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน/ประชุมประชาคมระดับตําบล ”  ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาล
ตําบลนาจะหลวย 

2. เพ่ือใหของเทศบาลตําบลนาจะหลวยนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาของของเทศบาลตําบลนาจะหลวย นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ท่ี มี
ประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานของของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ภายใตการบริหารงาน 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

  3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู ข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
 
 



4. เปาหมาย 
๑.  คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
2.  ผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูชุมชน, และสมาชิกสภาเทศบาล) 
3.  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 5.  เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี   
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

     ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย 
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ 
3. ประชุมประชาคมตําบล เพ่ือนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ 
    ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

 ๕๕,000 บาท 
 
8. สถานท่ีดําเนินการ 

หองประชุมสภาของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของของ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

2. ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย สามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาของของเทศบาลตําบลนาจะหลวยนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานของของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ภายใตการบริหารงาน 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอนของ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

11. การติดตามและประเมินผล 
 1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ 60   
  2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล   
 
 
 

 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศนูยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวยเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลนาจะหลวยจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน /
รองทุกข เพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตาง ๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลตําบลนาจะหลวย กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 045 - ๓๗๙๑๐๒  
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกข ประจําป ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา

งบประมาณ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาจะหลวย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบล มี
องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลนาจะหลวย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมของเทศบาลตําบลนาจะหลวย และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส 
และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ – 256๕ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 
 



โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดจัดทําโครงการ   
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่ง
ดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับกํานัน หรือผูใหญบานของใชสถานท่ีศาลาประชาคมหมูบาน 
 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.๔ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกันปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบาน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชเสียงตามสายของเทศบาล 
และหอกระจายขาวหมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความ
รวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
 



 
โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวยไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบล           
นาจะหลวย อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็ง
ขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลนาจะหลวยนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๗ ชุมชน  

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลนาจะหลวย
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลนาจะหลวย ในหลาย ๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบล     
นาจะหลวย  
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหเทศบาลตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล เพ่ือนําผล
ท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของ
เทศบาล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดจัดทําโครงการ
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบล    
นาจะหลวย 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ  
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเทศบาล 
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาลตําบล
นาจะหลวย  



 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลนาจะ
หลวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรก
อยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปนไป
อยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง ๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุก สํานัก/กอง  เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ 
 
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 
 
 



 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ
การใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

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

 



โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุก สํานัก/กอง เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ป (งบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 



โครงการท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีต ท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวยพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 
 



 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจะหลวย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรี และผูบริหาร
ทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวาง
ไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

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

 



4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถดําเนินการได 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวยจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีการดําเนินการ 
 - ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลนาจะหลวยไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ท.จ.) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลนาจะหลวย จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี
เทศบาลตําบลนาจะหลวยรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ท.จ.) 
 



 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในเขตเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายเทศบาล และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ท.จ.) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลนาจะหลวย จะออกคําสั่งแตงตั้ง
ไดตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี 
(ก.ท.จ.) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
เทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕ 
 



) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสิน
เกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของเทศบาลตําบล    
นาจะหลวย 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย  
5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
ทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 



โครงการท่ี 3 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินการจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปน
กระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
สัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 
รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเง่ือนไข
ขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนใน
หนาท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาล
ปกครองได 

เทศบาลตําบลนาจะหลวย เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินการจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การ
ตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจ
รับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งให
ทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยาง
ถูกตอง  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
4. เปาหมาย 

คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมดําเนินการจัดหาพัสดุ 
6.3 ทําหนังสือเชิญผูท่ีเปนคณะกรรมดําเนินการจัดหาพัสดุใหเขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ผลลัพธ 
คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุทําหนาท่ีอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ี

เก่ียวของ 
 
 
 



 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
โครงการท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน ท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีราชการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง นโยบายของรัฐบาล และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอยูเปนประจํา ทําใหความเขาใจหรือการ
ตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของไมถูกตอง และมีความเห็นท่ีแตกตางกัน สงผล
ใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาจะหลวย เกิดความลาชาในการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
ตามภารกิจของเทศบาล และอาจกอใหเกิดความความขัดแยงในองคกรได ทําใหการพัฒนาทองถ่ินขาด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไม
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงมี
ความจําเปนท่ี จัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน พนักงานเทศบาล ผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน 

ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ไดเพ่ิมพูน
ความรู ความเขาใจ ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ
เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตําบลนาจะหลวยจึงไดจัดทําโครงการอบรม
ใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการ
ชุมชน ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจะหลวย พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการ
ชุมชน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 การยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน มีความรูความ
เขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 



 
 
3.4 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน มีความรูความ

เขาใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน 
 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และคณะกรรมการชุมชน เขารับการอบรม 
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256๒ – 256๕ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ไดเพ่ิมพูนความรู

ความเขาใจ ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน มีความรูความเขาใจ
มิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน มีความรูความเขาใจ
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับ
ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน 
ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลนาจะหลวย และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
และหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลตําบลนาจะหลวย ทราบ 
 
 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดรับการฝกอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแม
จะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไป
โดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวม และมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร 
สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 

เทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลและคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหา
การทุจริตได 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจะหลวย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีการดําเนินงาน 
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด

จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชมุ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
10. ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 



 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรปัชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใช ตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวา
มีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนนุใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร
รัปชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ตําบล  
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๕๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๑๓) พ.ศ.2552 กําหนดใหเทศบาล
ตําบล มีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ๆ  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการ
สรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลาย ๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนา
ทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลนาจะหลวยในการรวมคิด รวมพิจารณา 
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล          
นาจะหลวย เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 



 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาล ในการรวม
คิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลนาจะหลวยกับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการท่ี ๓ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตาง ๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี ๔ 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประชาสัมพันธ “เทศบาลตําบลนาจะหลวยใสสะอาด ทองถิ่นไทยใสสะอาด” 

2. หลักการและเหตุผล 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยเฉพาะในองคกรหรือหนวยงาน ได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงสาเหตุท่ีสําคัญ ๆ เกิดจากการกระทําของบุคคลท่ีขาดจิตสํานึกหรือ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมเฉพาะในตัวของแตละบุคคล ซ่ึงระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของทาง
ราชการนั้นมีความชัดเจนและเพียงพอตอการปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ในหนวยงานราชการได โดย
ไมจําเปนตองออกระเบียบ หรือกฎหมาย หรือเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมแกไข ในระเบียบ กฎหมาย และ
แนวทางการปฏิบัติท่ีใชอยูในปจจุบัน เพราะของเดิมท่ีใชอยูดีแลว แตท่ียังพบวาบางหนวยงานยังมีการตรวจพบ
การทุจริตเกิดข้ึน นั้น ก็เปนเพราะจิตสํานึกของแตละบุคคล ท่ีระเบียบกฎหมาย ตาง ๆ  ไมอาจท่ีจะสามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกของแตระบุคคลได ดังนั้น 

 เพ่ือเปนการกระตุนเตือนจิตสํานึกของบุคลากรในหนวยงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย  ใหตระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน และเพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในหนวยงานเทศบาล
ตําบลนาจะหลวย ท่ีสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ “เทศบาลตําบลนาจะหลวยใสสะอาด ทองถ่ินไทยใสสะอาด” ลง
ในขอบลางของหนังสือราชการทุกฉบับของเทศบาล  (ท้ังหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน ทุกกอง/สํานัก) 
เพ่ือเปนการกระตุนเตือนจิตสํานึก ใหตระหนักถึงปญหาการทุจริต และเปนการประชาสัมพันธใหทุกหนวยงาน
ท้ังภาครัฐ และเอกชนไดรับทราบถึงความมุงม่ันของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ท่ีจะดําเนินการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชันตามนโยบาลของรัฐบาลอยางจริงจัง  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนไดรับทราบถึงความมุงม่ันของ

เทศบาลตําบลนาจะหลวย ท่ีจะดําเนินการปองกันการทุจริตคอรรัปชันตามนโยบาลของรัฐบาลอยางจริงจัง  
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติผูบริหาร แจงใหทุกสํานัก/กอง ประชาสัมพันธทายหนังสือราชการ 
 6.2 ทุกสํานัก/กอง ประชาสัมพันธ ขอบลางหนังสือราชการ “เทศบาลตําบลนาจะหลวยใสสะอาด 
ทองถ่ินไทยใสสะอาด”  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 
 



 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ทุกสํานัก/กอง ประชาสัมพันธ ขอบลางหนังสือราชการ “เทศบาลตําบลนาจะหลวยใสสะอาด 
ทองถ่ินไทยใสสะอาด”  

10.2 หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนไดรับทราบถึงความมุงม่ันของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ท่ีจะ
ดําเนินการปองกันการทุจริตคอรรัปชันตามนโยบาลของรัฐบาลอยางจริงจัง  

๑๐.๓ พนักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวยไดกระตุนเตือนจิตสํานึก ใหตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน อยูตลอดเวลาในการปฏิบัติราชการ 

 


