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ส่วนที่ ๑
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลั กการแล้ วการกระจายอานาจมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ คว ามต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุ จ ริ ต ด้ า นงบประมาณ การท าบั ญ ชี การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการเงิ น การคลั ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรื อลั กษณะปัญ หาของการทุจริ ตที่เกิด จาการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7. สภาหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุแ ละปั จ จั ย ที่น าไปสู่ การทุ จริต ขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น สามารถสรุป เป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
1. โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
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3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุ บันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจ ริ ต ในเชิง นโยบายที่ ทาให้ ก ารทุจ ริ ตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้
4. การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว
6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
บ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจาก
เกิ ด ขึ้ น ทุ ก ภาคส่ ว นในสั งคมไทย ไม่ ว่ า จะเป็ นภาคการเมื อง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าว
การทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทื อนต่อกระแสการกระจายอานาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น มี ผ ลในเชิ ง ลบ สอดคล้ อ งกั บ การจั ด อั บ ดั บ ดั ช นี ชี้ วั ด ภาพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั น ( Corruption
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76
จาก 158 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้าน
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้ง
องค์กรตามรั ฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปั จ จั ย ทางด้า นพื้ น ฐานโครงสร้ า งสั งคม ซึ่ง เป็น สั ง คมที่ ตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานความสั ม พั นธ์ แนวดิ่ง ( Vertical
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง
คนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การ
ทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”
มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เทศบาลตาบลหนองควายซึ่ง ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปราม
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การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อเป็นการยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ
ฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในตาบล
หนองควาย
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บั งเกิดประโยชน์สุข
แก่ป ระชาชนในท้ องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้ อสงสั ยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถปู อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
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2) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่ว นร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่ว มทา ร่ว มตัดสิ นใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบ
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง
ในการเฝูาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็น ที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริ ต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ยุทธศาสตร์/มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับบุคลากรเทศบาลตาบลหนองควาย
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับบุคลากรเทศบาลตาบลหนองควาย
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติร ะเบี ย บบริห ารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1)
กาหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอานาจกาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษา
ระบบคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 กาหนดให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่ว นรวมและประเทศชาติ
อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ประกอบด้วย การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต
และรั บผิ ดชอบ การยึ ดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่ วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ประกอบกับ เทศบาลตาบลหนองควายได้จัดทาประมวลจริยธรรมของฝุายบริหารท้องถิ่น ฝุายสภาท้องถิ่น
และของข้าราชการเพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ทั้งนี้
การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควายจึงจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับบุคลากร
เทศบาลตาบลหนองควายขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้เกิดจิตสานึกและความตระหนักในการ
ประพฤติและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตาบลหนองควาย
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติโครงการ
5.2 วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
5.3 ติดต่อประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม
5.4 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
5.5 สรุปผลและรายงานผู้บริหาร
6. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควายหรือตามความเหมาะสม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
15,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
(2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยประมวลจริยธรรมของฝุายบริหาร ฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการ จัดทาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความ
น่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดพันธะผูกพัน
ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบ
ของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ปูองกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
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ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบั งคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ
ดั ง นั้ น เทศบาลต าบลหนองควายจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเพื่อปูองกันการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมโดยเคร่งครัด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
และเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน คานึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ
3.4 เพื่อให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
ให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เช่น การประชุมประจาเดือน การประชุมสภา การจัดทา
คู่มือหรือแผ่นพับ หรือการแจ้งเวียนเป็นหนังสือ เป็นต้น
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
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10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน คานึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ
10.4 หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
(3) โครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีความสาคัญ
ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” หมายถึง
สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้า ถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” จากปัญหาและอุปสรรค
การปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทารายงานประมวลผลข้อมูลการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ปฏิบัติในการตอบสนองและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาการรับรู้ถึงสิทธิและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควาย จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ ตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สอดคล้องกับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
3.2 เพื่อให้ ผู้ เข้าร่ ว มโครงการหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเทศมนตรีตาบลหนองควายเพื่ออนุมัติ
5.2 วางแผนในการดาเนินโครงการ
5.3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินโครงการ
5.4 ดาเนินโครงการตามแผนที่กาหนด
5.5 ประเมินผลและสรุปโครงการ
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6. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควายหรือตามความเหมาะสม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินการ
15,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒540
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติและเผยแพร่ให้บุคคลอื่น
ต่อไปได้
(4) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
1. ชือ่ โครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
กลางทางจริย ธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลู กจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11
มิถุน ายน 2556 กาหนดขึ้น เพื่อให้ ข้าราชการ พนักงาน และลู กจ้างขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ 9 ประการ
ประกอบกับเทศบาลตาบลหนองควายได้จัดทาประมวลจริยธรรมของฝุายบริหาร ฝุายสภาท้องถิ่น และของ
ข้าราชการ โดยกาหนดกลไกและระบบการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่า
เป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึง่ ได้มีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี
ดังนั้น เพื่อให้การประพฤติและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตาบลหนองควายจึงกาหนดมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมการกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างสม่าเสมอ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานจริยธรรมโดยเคร่งครัด
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4. เป้าหมาย
ประมวลจริยธรรมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม และมีการปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
5.2 ทบทวนปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
5.3 ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโ ดยเคร่งครัด
รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประมวลจริยธรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม
10.2 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(5) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว โดยเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ แต่กลั บ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเรียกว่าผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนั้น ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
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เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่ผู้มีอานาจตัดสินใจ
ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้
หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัม มนาภายในองค์กร
เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการปฏิบัติงานที่สุจริตโปร่งใสไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
บุคลากรของเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีการดาเนินการ
ให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เช่น การประชุมประจาเดือน การประชุมสภา การจัดทา
คู่มือหรือแผ่นพับ หรือการแจ้งเวียนเป็นหนังสือ เป็นต้น
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานของเทศบาลตาบลหนองควายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 พนักงานของเทศบาลตาบลหนองควายมีพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใส
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
(1) โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ในทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลหนองควาย จึงได้จัดทา
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับ การปูองกันและต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนในตาบลหนองควาย
3.2 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนในตาบล
หนองควายได้ตระหนักถึงปัญหาและความร้ายแรงของการทุจริต
3.3 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงเจตจานงในการปูองกัน
และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
5. วิธีดาเนินการ
จัดทาฐานข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการปูองกันและต่อต้าน
การทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านโครงการ กิจกรรม การประชุมประจาเดือน การประชุมสภา
หรือสื่อช่องทางต่างๆ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไปได้ ตระหนักถึงปัญหา
ความร้ายแรงของการทุจริต
10.2 ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงเจตจานงในการปูองกัน
และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
(2) โครงการเพื่อนภาษี
1. ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อนภาษี
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี น โยบายให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด โดยมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ดัง นั้น เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจและ
จิตส านึ กให้ แก่ผู้ มีหน้ าที่เสี ย ภาษี รวมถึงการพัฒ นางานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองควายให้ มี
ประสิทธิภาพ กองคลังจึงได้จัดทาโครงการเพื่อนภาษีขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้มีหน้าที่ชาระภาษียอมรับ
เต็มใจ และยินดีชาระภาษีด้วยความรวดเร็วตรงตามเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้
ชาระภาษีโดยอานวยความสะดวกการบริการในด้านต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ทั่วถึง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็วตรงตามเวลา
ที่กฎหมายกาหนด
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและแรงจูงใจให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษียอมรับการเสียภาษีมากขึ้น
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยให้มีจานวนผู้ชาระภาษีมากขึ้นและจานวน
ลูกหนี้ภาษีค้างชาระลดลง
3.4 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้รู้เพื่อชาระภาษี โดยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบอกต่อในลักษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อน ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองและผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่
3.5 เพื่อบริการข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชาระภาษีต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นถึงความสาคัญของการชาระภาษี
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4. เป้าหมาย
4.1 สมาชิกสภาเทศบาล กานัน และผู้ใหญ่บ้าน
4.2 กลุ่มผู้ประกอบการ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 ประชาสัมพันธ์การดาเนินการ
5.3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีกับผู้ประกอบการ
5.4 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “เพื่อนภาษี”
5.5 แต่งตั้งคณะทางานเครือข่ายเพื่อภาษี
5.6 ดาเนินการตามโครงการ
6. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เกิดโครงข่ายเพื่อนภาษี สามารถเข้าถึง สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีแต่ละ
ประเภทแก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
10.2 เกิดโครงข่ายผู้ประสานงานระหว่างภาคประชาชนกับรัฐ
10.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
(3) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการปูองกันภัยแก่ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์
ที่เกิดขึ้นบ่ อยและทวีความรุน แรงมากยิ่งขึ้น ได้ส ร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อความปลอดภัยในการ
ดารงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง ส่วนผลกระทบทางอ้อมคือสูญเสี ยเศรษฐกิจ
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โดยรวมของประเทศ เนื่องจากต้องนางบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือหรือรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ฟื้นฟู
บูรณะถนน สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น
เทศบาลตาบลหนองควาย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการกับภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับชุมชนในการจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น มุ่งเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้นาให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อม ในการปูองกันสาธารณภัย โดยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน/หมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอก
จะเข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัยและการปูองกันภัยแก่ประชาชนขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการปูองกันภัยและระงับภัยต่างๆ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย
3.2.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปูองกันภัยและระงับภัยต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลทั่วไปได้
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไป
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเทศมนตรีตาบลหนองควายเพื่ออนุมัติ
5.2 วางแผนในการดาเนินโครงการ
5.3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินโครงการ
5.4 ดาเนินโครงการตามแผนที่กาหนด
5.5 ประเมินผลและสรุปโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควายหรือตามความเหมาะสม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
9. งบประมาณ
15,000 บาท
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ เ ข้า รั บ การฝึ ก อบรมมี ความรู้ ค วามเข้า ใจด้า นการปู องกั นภั ย และระงั บ ภั ยต่ า งๆ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย
10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และเตรียมพร้อมในการปูองกันภัย
และรับมือกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปได้
(4) โครงการรณรงค์กาจัดวัชพืชและเศษกิ่งไม้ในคูคลอง
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์กาจัดวัชพืชและเศษกิ่งไม้ในคูคลอง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหนองควายเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยมีแม่น้าคูคลองทั้งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่ก่อสร้างขึ้นหลายพื้นที่ด้วยกัน แต่ทุกปีจะประสบปัญหามีวัชพืชขึ้นรกรุงรัง มีเศษกิ่งไม้
ใบไม้ และเศษขยะไปอุดตันหรือกีดขวางทางน้าทาให้น้าไหลไม่สะดวกหรือไม่ไหลเวียน จนทาให้น้าท่วมขัง
และเกิดการเน่าเสียตามมา ซึ่งสร้างปัญหาต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม สัตว์น้าไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้
เป็นที่หลบซ่อนสัตว์มีพิษ และเป็นบ่อเกิดของยุงหรือแมลงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน อีกทั้งส่งผล
ต่อการใช้น้าในพื้นที่เพื่อการเกษตร
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลและกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้าง
จิตสานึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เทศบาลตาบลหนองควาย จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์
กาจัดวัชพืช เศษกิ่งไม้ใบไม้ และขยะในแม่น้าคูคลองขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะของชุมชน
3.2 เพื่อกาจัดวัชพืช เศษกิ่งไม้ใบไม้ และขยะในแม่น้าคูคลองเพิ่มการไหลเวียนของน้า
3.3 เพื่อลดสาเหตุของปัญหาน้าเน่าเสียและบ่อเกิดของแมลงและสัตว์มีพิษ
4. เป้าหมาย
ทุกภาคส่วนในตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเทศมนตรีตาบลหนองควายเพื่ออนุมัติ
5.2 วางแผนในการดาเนินโครงการ
5.3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินโครงการ
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5.4 ดาเนินโครงการตามแผนที่กาหนด
5.5 ประเมินผลและสรุปโครงการ
6. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 แม่น้าคูคลองสะอาด น้าไหลเวียนดี ไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษ
10.2 ชุมชนเกิดจิตสานึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
(5) โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา
7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ
รวมตลอดถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสอง
พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งด้านเกษตร การชลประทาน การบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและปุา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม
2559 เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียติคุณให้แผ่ไพศาล
ไปยังอารยประเทศ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลและสนองแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
และปุา รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนได้ในระยะยาว จึงจัดทาโครงการรักน้า รักปุา
รักษาแผ่นดิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ทุกจังหวัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ
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เทศบาลตาบลหนองควาย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการรักน้า
รักปุา รักษาแผ่นดิน เพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่ทาให้พื้นที่ในตาบลหนองควายเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
โดยเริ่มจากกิจกรรมปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูกด้วยการร่วมปรับปรุงฟื้นฟูฝายชะลอน้าแบบผสมผสานในพื้นที่
ตาบลหนองควาย การบูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุา ซึ่งเป็นการ
ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทุกภาคส่วนในฐานะพลเมืองไทยให้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อแผ่นดิน
ทั้งนี้ อาศัยอานาจตามความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และมาตรา ๑๖ (24) แห่งพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบแผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เทศบาลตาบลมีหน้าที่การจัดการ การบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว เสด็ จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา
7 รอบ 84 พรรษา
3.2 เพื่อปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทุกภาคส่วนในฐานะพลเมืองไทย
ให้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อแผ่นดิน
3.2 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน
3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตาบลหนองควาย
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ
และประชาชนในตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเทศมนตรีตาบลหนองควายเพื่ออนุมัติ
5.2 วางแผนในการดาเนินโครงการ
5.3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินโครงการ
5.4 ดาเนินโครงการตามแผนที่กาหนด
5.5 ประเมินผลและสรุปโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในตาบลหนองควาย จานวน 12 หมู่บ้าน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
5,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคล
ที่พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว เสด็จ เถลิ งถวัล ยราชสมบั ติ ครบรอบ 70 ปี และสมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสานึกและตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อแผ่นดิน
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตาบลหนองควาย
(6) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในช่วงหน้าแล้งของทุกปีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
จะมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง สาเหตุเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ปุา
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นแอ่งกระทะ สภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง ทาให้ฝุน
ละอองไม่สามารถแพร่กระจายออกไปและแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานไม่ตกสู่พื้นดิน
จากรายงานการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ช่ ว งที่ ผ่ า นมาของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพบว่า ปริมาณฝุุนละอองที่มีขนาดเล็ กกว่า ๑๐ ไมครอน
(PM๑๐) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม) เป็นบางช่วงเวลา
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
ผู้ปุวยโรคหัวใจและโรคปอด จะก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคระบบทางเดินหายใจในกลุ่มประชาชนทั่วไป
โดยในช่วงวิกฤตหมอกควันจะพบผู้ปุวยจานวนมากมีอาการแสบตา แสบคอ แสบจมูก ไอ จาม น้าตาไหล
และโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปัญหามลพิษหมอกควันยังส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 16 (24) และ (29) ได้กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในท้อ งถิ่น ของตนเอง กล่ าวคือ การจั ด การ การบารุง รัก ษา และการใช้
ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ดังนั้ น เพื่อเป็น การปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในท้องถิ่นในการ
ตระหนักถึงหน้าที่ในการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟปุาและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดาเนินการปูองกัน
แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันในพื้นที่ ตามภารกิจถ่ายโอน เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้จัดทาโครงการ
รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อควบคุม ปู องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ จากไฟปุาและหมอกควัน ฝุุ นละออง
ขนาดเล็ก โดยเน้นการดาเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร และพื้นที่ปุาในเขตตาบล
หนองควาย
3.2 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษของมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความสานึกในหน้าที่และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควัน
3.4 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ
และประชาชนในตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเทศมนตรีตาบลหนองควายเพื่ออนุมัติ
5.2 วางแผนในการดาเนินโครงการ
5.3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินโครงการ
5.4 ดาเนินโครงการตามแผนที่กาหนด
5.5 ประเมินผลและสรุปโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในตาบลหนองควาย จานวน 12 หมู่บ้าน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัด
เชียงใหม่
10.2 ประชาชนเกิดจิตสานึกและตระหนักรู้ ถึงโทษของมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของประชาชน
10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
(7) โครงการวันแม่แห่งชาติ
1. ชื่อโครงการ : โครงการวันแม่แห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสวันที่ 12 เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติและมีการจัดงานพระราชพิธีติดต่อกันทุกปี
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ “แม่แห่งชาติ” โดยนอกจากพระองค์จะทรงทะนุบารุงและทรงอบรมอนุศาสน์
พระราชโอรสและพระราชธิดาให้ ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ ทรงบาเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแล้ว พระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบารุงขจัดทุกข์ผดุงสุข
พสกนิกรถ้วนหน้าที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่น
ในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบารุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป
เทศบาลตาบลหนองควาย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง
ความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดทาโครงการจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถขึ้นทุกปี โดยการร่วมกับผู้นาชุมชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน
ในตาบลหนองควาย เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน โดยมี
กิจกรรมการดานาปลูกข้าว “ปลูกรักผ่านรวง ควงด้ามเคียว เกี่ยวรวงข้าว” และกิจกรรมปลูกต้นไม้ตาม
โครงการรักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน ณ สวนเกษตรพอเพียง ของนายบุญทา กรีเหลี่ยง หมู่ที่ 9 ตาบล
หนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ การจุดเทียนถวายพระพร โดยกิจกรรมต่างๆ จัดทาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเทิดทูน สถาบันส าคัญของชาติ เพื่อให้ เกิ ดพลั ง ความสามัค คีและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันสืบไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ มพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “12 สิงหา มหาราชินี”
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3.2 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก อันเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัวสืบไป
3.3 เพื่อส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันและการเทิดทูน
สถาบันสาคัญของชาติ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
4. เป้าหมาย
4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตาบลหนองควาย
4.2 ผู้นาชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
5.2 ประชุมวางแผนการดาเนินการตามโครงการ
5.3 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
5.5 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหาร
6. สถานที่ดาเนินการ
6.1 สวนเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 9 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
6.2 อาคารอเนกประสงค์หน้าสานักงานเทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
8. งบประมาณ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ร่วมโครงการได้ร่วมถวายถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “12 สิงหา มหาราชินี”
10.2 ผู้ร่วมโครงการได้แสดงถึงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก อันเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัวสืบไป
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10.3 ผู้ร่วมโครงการได้แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ สร้างความสามัคคี
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมถึงสามารถเรียนรู้และนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
(1) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตาบลหนองควาย
1. ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาบลหนองควาย
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 50 ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ (6) ให้การศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 กาหนดให้ เทศบาลมีห น้ าที่ (9) การจัดการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 41 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ จัดการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อมทุกรูปแบบและมีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
สุขภาพกายใจที่แข็งแรง ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควายจึง ได้จัดทาโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตาบลหนองควายขึ้น โดยเป็นการจัดเวทีให้เด็กและเยาชนในท้องถิ่นได้แสดง
ความสามารถและศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพวิชาการและเกิดการแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียน ฝึกความกล้ าแสดงออกและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กได้ทา
กิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสาคัญของตนเอง
รู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ยึดมั่นใน
สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และมีความเหลื่ อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการและทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในเขตตาบล
หนองควาย
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีทดสอบความสามารถระดับท้องถิ่น
3.3 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
4. เป้าหมาย
4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจานวน 1 ศูนย์
4.2 เด็กและเยาวชนในตาบลหนองควาย
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
5.2 เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนการดาเนินการตามโครงการ
5.3 ดาเนินโครงการโดยการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ และความสามารถ
ของนักเรียนในเขตตาบลหนองควายและพื้นที่ใกล้เคียง
5.4 ประเมินผลการดาเนินโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ
6. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
8. งบประมาณ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและทักษะด้านต่างๆ แก่นักเรียนในเขตตาบลหนองควาย
10.2 เด็กและเยาวชนได้มีเวทีทดสอบความสามารถระดับท้องถิ่น
10.3 เด็กและเยาชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
(2) โครงการนิทานกล่อมลูก
1. ชื่อโครงการ : โครงการนิทานกล่อมลูก
2. หลักการและเหตุผล
ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่อายุ 2 – 6 ขวบ เป็นหลักการที่คานึงถึง
การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง เพื่อให้การ
พัฒนาเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเต็มตามศักยภาพ เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านสื่อการเรียนรู้ที่มี
ประโยชน์ ตรงกับความต้องการของเด็ก สามารถสอดแทรกทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในครอบครัว
ดังนั้น เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้านโดยผ่านสื่อนิทาน โดยให้ผู้ปกครองยืมไปเล่า
ให้ลูกฟังที่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย จึงจัดทาโครงการนิทานกล่อมลูกขึ้น เพื่อให้มี
สื่อนิทานที่ตรงกับพัฒนาการเด็ก สามารถถ่ายทอดให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และให้การพัฒนาเด็ก
เป็นไปอย่างมีสิทธิภาพ
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้โดยผ่านสื่อนิทานที่ตรงตามพัฒนาการเด็ก
3.2 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากบุคคลในครอบครัว
3.3 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง
4. เป้าหมาย
เด็กนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควายได้รับการพัฒนา
ครบทุกด้านโดยผ่านสื่อนิทาน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 เลือกหนังสือนิทานที่ตรงตามพัฒนาการเด็ก
5.2 จัดซื้อหนังสือนิทานตรงตามพัฒนาการเด็กและเพียงพอกับจานวนเด็ก
5.3 ดาเนินโครงการโดยให้เด็กนานิทานกลับบ้านทุกวันสุดท้ายของสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้นาไปเล่าให้นักเรียนฟังที่บ้านและบันทึกในสมุดบันทึกยืมนิทานกลับมาส่งครูประจาชั้นในวันเปิดเรียนวันแรก
ของสัปดาห์ถัดไป
6. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 นักเรียนได้รับการเรียนรู้โดยผ่านสื่อนิทานที่ตรงตามพัฒนาการเด็ก
10.2 เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากบุคคลในครอบครัว
10.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง
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(3) โครงการวัยใสใส่ใจธรรมมะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการวัยใสใส่ใจธรรมมะ
2. หลักการและเหตุผล
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบนั้น เป็นหลักการ
ที่คานึ งถึงการพัฒนาเด็กอย่างเป็น องค์รวม เพื่อให้ โอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านตามลาดับขั้นตอนของ
พัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดหลักการให้สอดคล้องกับวิถี ชีวิต สังคม วัฒนธรรมตาม
ความเป็นอยู่จริงของเด็ก ปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของศาสนิกชนที่ดี เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน
วัด โรงเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อให้เด็กสามารถสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาตนเองได้
ดังนั้น เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบล
หนองควาย จึงได้จัดทาโครงการวัยใสใส่ใจธรรมะขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ตามหลัก
พุทธศาสนาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติตนเป็นพุทธศนิกชนที่ดี
3.2 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตามแนววิถีพุทธ
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
3.4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
4. เป้าหมาย
ครูและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
จัดกิจกรรมอบรมการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ จานวน 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง
6. สถานที่ดาเนินการ
วัดในชุมชนตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
8. งบประมาณ
4,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติตนเป็นพุทธศนิกชนที่ดี
10.2 เด็กได้เรียนรู้วิธีการทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตามแนววิถีพุทธ
10.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
10.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
(4) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
1 ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
2. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชน ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนะ
แนวทางการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน ให้ยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจ
ที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทาต่างๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมี
เหตุผ ล หมายถึ ง การใช้ ห ลั กเหตุ ผ ลในการตั ดสิ น ใจเรื่ องต่า งๆ โดยพิจ ารณาจากเหตุ ปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้ อ ง
ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยความรู้และคุณธรรม
เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
ในการดาเนิ น ชีวิต และการประกอบการงาน ส่ ว นเงื่อนไขคุณ ธรรม คือ การยึดถือคุ ณธรรมต่ างๆ อาทิ
ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม และการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลา
ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเด็กที่จะได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ จึงได้จัดทาโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ทาให้เกิดทักษะสามารถนาความรู้
ที่ไ ด้ไ ปปฏิ บั ติใ นชี วิต ประจ าวัน ได้ ส่ ง เสริม ให้ เด็ ก มีจิ ตสาธารณะลงมือ ทาด้ว ยความสมั ครใจและมี ความ
รับผิดชอบเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลก โลกาภิวัตน์ ที่มีการ
แข่งขันสูงและเพื่อที่จะได้นาความรู้ไปพัฒนาตนเองเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแผนระยะยาว
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้เด็กได้ ศึกษา ฝึกฝน และเพิ่มทักษะให้เด็กเล็ก มีความรู้เรื่องผักสวนครัว/พืช
สมุนไพร
3.2 เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติ ด้วย
ความสมัครใจและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3.3 เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับชุมชนได้ทางานร่วมกับชุมชน
3.4 เพื่อให้เด็กได้เห็นประโยชน์ของตนเองที่จะได้นาความรู้ และนาทักษะที่ได้เรี ยนรู้มาใช้
ในชีวิตประจาวันได้เหมาะสมกับวัย
4. เป้าหมาย
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
5.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
5.3 ติดต่อประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.4 ดาเนินโครงการ
5.5 ประเมินผลและรายงานให้ผู้บริหาร
6. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
9. งบประมาณ
จานวน 5,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กได้รู้จักพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร
10.2 เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
10.3 เด็กได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการเรียนรู้และการปฏิบัติที่เป็นจิตสาธารณะ
10.4 เด็กได้แสดงออกอย่างมีความสุข สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
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(5) โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็ก
ทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของแต่ละคน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน โรงเรียน ชุมชน ภายใต้บริบทของ
สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนในท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
อย่างสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนและวิถีชีวิตที่มีผลต่อการพัฒนาเด็ก โดยอาศัย
ความร่วมมือจากบุคคลในท้องถิ่น ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และฝึก
ประสบการณ์ให้กับเด็ก
เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย จึงจัดทาโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ และให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในชุมชน เกิดจิตสานึกรักบ้านเกิด มีจิตสาธารณะ
และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไปอนาคต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการลงมือปฏิบัติ
3.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน โรงเรียน ชุมชน การมีจิตสาธารณะ
3.3 เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
4. เป้าหมาย
ครูและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
5.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
5.3 ติดต่อประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.4 ดาเนินโครงการ
5.5 ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
6. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองควาย
9. งบประมาณ
จานวน 3,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการลงมือปฏิบัติ
10.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน โรงเรียน ชุมชน
10.3 เด็กเกิดจิตสาธารณะและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
ยุทธศาสตร์/มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
(1) กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
โดยที่เจตนารมณ์ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว คราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองควาย จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร
ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขององค์กร
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4. เป้าหมาย
4.1 มีการประกาศกาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
4.2 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทางาน
5.2 ประชุมกาหนดแผนงาน
5.3 ดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนด
5.4 ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.5 ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหาร
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖4
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและประกาศต่อสาธารณชน
10.2 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
(1) มาตรการสร้างความโปร่งด้านการบริหารงานบุคคล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปรงด้านการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหนองควาย ได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบั ติ และค่านิ ย มส าหรั บ ข้าราชการและบุคลากรขององค์ก รให้ ยึดถือ และปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ
ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆ โดยมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะน าหน่ ว ยงานให้ ด าเนิ น งานตามภารกิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
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เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยเคร่งครัด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
3.2 เพื่อให้ กระบวนการในการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
3.3 เพื่อให้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้ องกั บกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3.4 เสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานมีจริยธรรมและจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อ
หน่วยงาน
4. เป้าหมาย
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
ดาเนินกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การแต่งตั้ง
และการบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ การพิจารณาเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
10.2 กระบวนการในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ หมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
10.3 กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับของทางราชการ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.4 บุคลากรในหน่วยงานมีจริยธรรมและจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน
(2) กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็น
ต่อการบริหารงานขององค์กร
เทศบาลตาบลหนองควาย จึงให้มีกิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
โดยการจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สังการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
3.2 เพื่อความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย
กองคลัง เทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ โดยแยกตามหมวด แผนงาน และประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
6. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง เทศบาลตาบลหนองควาย
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองควาย กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสังการ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
10.2 เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ
(3) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2546 เป็ นข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง ตามมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม
การเงินของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับ
ตรวจเป็ น ไปด้ว ยความเหมาะสมและเกิดประสิ ทธิภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ งเพื่อให้ เกิ ดการปฏิบัติ ตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด ประกอบกับหนังสือสั่งการกรมการปกครองที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ เรื่อง คาแนะนา
ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๔๒ ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณของตนเอง โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้สามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลหนองควายจึงจัดกิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัส ดุขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปูองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
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3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย
กองคลัง เทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
5.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้ างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
5.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
5.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองควาย กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับประชาชน
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(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคสอง กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต้ องเป็ น ไปเพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน โดยใช้ วิธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้ านเมือ งที่ ดี และให้ คานึ งถึง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่กาหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ป ระชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23
กาหนดให้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของ
ส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน
เทศบาลตาบลหนองควาย จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบล
หนองควาย
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันปัญหาการทุจริตภายในองค์กร
4. เป้าหมาย
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการของเทศบาลตาบล
หนองควายผ่านช่องทางต่างๆ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน
5.2 ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
6. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองควายและศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาหมู่บ้าน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกโครงการและกิจกรรม
10.2 เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
10.4 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
(2) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามคู่มือประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามคู่มือประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่มี กฎหมายก าหนดให้ ก ารกระทาใดจะต้อ งได้ รับ อนุ ญาต
ผู้อนุญาตจะต้องจั ดทาคู่มือสาหรับบริการประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ และจะกาหนดให้ยื่น คาขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้ และวรรคสอง คู่มือสาหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้
ณ สถานที่ที่กาหนดให้ยื่นคาขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สาเนา
คู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสาเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนด้วย
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควาย จึงได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนอง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือดังกล่าวได้ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลตาบลหนองควาย หรือ www.nongkhwai.go.th และเพื่อให้การปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงได้กาหนดมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานตามคู่มือประชาชนขึ้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะและให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อสร้างความโปร่งใสและให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามคู่มือกาหนดไว้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามคู่มือ
อย่างเคร่งครัด
6. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3.2 การปฏิบัติงานโปร่งใสและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
(6) โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหนองควาย มีอานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งการ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
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ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับ พระราชกฤษฎีก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (4) กาหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความ
คิด เห็ น และความพึง พอใจของสั ง คมโดยรวมและประชาชนผู้ รั บบริ การ เพื่อ ปรับ ปรุง หรือ เสนอแนะต่ อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ซึ่ง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ดั้งนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลตาบลหนองควายจึงต้องดาเนินการสารวจความคิดเห็นและ
ประเมิน ความพึง พอใจของสั งคมโดยรวมและประชาชนผู้ รับ บริการเกี่ยวกับ คุ ณภาพการให้ บริก ารตามที่
กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
3.2 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน
3.4 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 เพือ่ เป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนด้านการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
4. เป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการและประชาชนในเขตพื้นที่
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติดาเนินการโดยมอบหมายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามที่กระทรวงหมาดไทย
ประกาศกาหนดดาเนินการแทน
5.2 ประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เขตเทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
20,๐๐๐ บาท
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
10.2 ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
10.3 นาผลสารวจที่ได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ
แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
(1) โครงการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒
กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั ดทาหลั กเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลหนองควาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตาบลหนองควาย
จึ ง ได้จั ด ท าโครงการปรั บ ปรุ ง หรื อลดขั้ นตอนการท างานหรื อ การบริ การเพื่อ ตอบสนองคามต้อ งการของ
ประชาชนขึ้น โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
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๔. เป้าหมาย
4.1 การลดขั้นตอนการปฏิบัติหรือการบริการ
๔.๒ มีการมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาทีม่ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการ
๕.2 ติดตามประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
๖. สถานทีด่ าเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖4
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
9. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
10.4 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์
(1) กิจกรรมพนักงานดีเด่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพนักงานดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลหนองควาย ได้จัดทาประมวลจริย ธรรมของข้าราชการของเทศบาล
ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕7 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม ๒๕๕7
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เพื่อเป็นเครื่องมือ
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กากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
โดยได้กาหนดให้ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานของเทศบาลตาบลหนองควายที่มีความรู้ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
วิริยะ อุตสาหะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้จัดกิจกรรมพนักงานดีเด่นขึ้น โดยมอบเกียรติบัตรเชิด
ชูเกียรติให้กับพนักงานที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจากการคัดเลือกของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เพื่ อ เป็ น ขวั ญ ก าลั ง ใจและส่ ง เสริ ม พัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานให้ เกิ ด พฤติ ก รรมทางบวกที่ ท าให้ มีค วาม
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีใจรักงานที่ทาอย่างมีพลัง มีทัศนคติ
ที่ดีต่องาน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมในการ
ให้บริการด้วยใจอันจะก่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนโดยส่วนรวม
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้พนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถมีขวัญกาลังใจในการทางาน
และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมงาน
3.2 เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีใจรัก
ในงานที่ทาอย่างมีพลัง
3.3 เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานอย่างเต็มที่
รวมทั้งมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.๒ มอบหมายงานผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
5.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ
5.๔ ดาเนินการตามโครงการ
5.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่น
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (วันท้องถิ่นไทย)

50
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานเทศบาลมีสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี สามารถใช้
ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
10.2 พนักงานเทศบาลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความตระหนัก
ถึงภารกิจความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร
(2) กิจกรรมแม่ดีเด่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมแม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งรัฐบาลกาหนดให้ เป็นวันแม่แห่งชาติและมีนโยบายให้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เป็นประจาทุกปี เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งได้ร่วม
ส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
เพือ่ เป็นการยกย่องให้เป็นพ่อแม่ดีเด่นแห่งปี ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
(7) กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สอดคล้องกับ
กรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ การบริหาร
ราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ด้วยการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้จัดกิจกรรมแม่ดีเด่นขึ้น โดยการคัดเลือกแม่ดีเด่นและ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน ให้สังคมได้ตระหนักถึง
หน้าที่อันสาคัญยิ่งของแม่ และเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในชุมชนสืบไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นทีม่ ีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม
3.2 เพื่อให้แม่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา ประชาชน และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นระดับหมู่บ้านและตาบล

51
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกแม่ดีเด่น
6.3 คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกแม่ดีเด่นเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
6.4 ดาเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีเด่น
6.5 สรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
2,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีแม่ดีเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งในระดับหมู่บ้านและตาบล
10.2 แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเกิดความพึงพอใจ โดยสามารถเป็นบุคคล
ต้นแบบแก่บุตร ธิดา ประชาชน และสังคมสืบไป
(3) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อปพร. ที่ทาคุณประโยชน์หรือช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะ
1. ชื่อกิจกรรม : ยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อปพร. ที่ทาคุณประโยชน์หรือช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ คือ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีนายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการอาเภอ
และผู้ อานวยการจั งหวัด ตามที่ได้รั บ มอบหมาย ประกอบกั บกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะพัฒ นา
ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้เป็นกาลังหลักภาคประชาชนในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกพื้นที่ ซึ่งในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ได้กาหนดให้เป็นวัน อปพร.
แห่งชาติ เพื่อเป็นการให้ความสาคัญของสมาชิก อปพร. ที่เสียสละและอุทิศตนช่วยเหลือราชการสร้างความ
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ปลอดภัย ให้ กับ ประชาชนในพื้น ที่ ไม่ว่าจะเป็นการช่ว ยเหลื อผู้ ประสบสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันเทศกาลต่างๆ
ดังนั้น เพื่อเป็น การตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของสมาชิก อปพร. ที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ เทศบาลตาบล
ตาบลหนองควาย จึงได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อปพร. โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่สมาชิก อปพร. ที่ทาคุณประโยชน์หรือช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้กับ สมาชิก อปพร. ได้มีการ
รวมกลุ่มจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3.2 ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิก อปพร. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนสืบไป
4. เป้าหมาย
สมาชิก อปพร. ทุกคน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตาบลหนองควาย
5.2 แต่งตั้งคณะทางานตามภารกิจที่กาหนดเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
5.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
5.4 จัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
5.5 สรุปและรายงานผลให้ผู้บริหาร
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) (วัน อปพร.)
8. งบประมาณ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงบทบาทความสาคัญและเห็นคุณค่าของ อปพร.
10.2 สมาชิก อปพร. เกิดแรงผลักดัน จูงใจในการเป็นจิตอาสา มีการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย มีความเข้มแข็งรวมกลุ่มจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดใี ห้กับสังคมสืบไป
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
(1) มาตรการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการประกาศเจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีเจตจานงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทย ใสสะอาด”
(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์
และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติ
โดยมิชอบ ตลอดถึงปูองกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง
ระบบราชการที่ใสสะอาด เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้ประกาศเจตนารมณ์การปูองกัน และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 เพื่อสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ
4. เป้าหมาย
มีการประกาศเจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทางาน
5.2 ประชุมกาหนดแผนงาน
5.3 ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.4 ดาเนินการตามประกาศกาหนด
5.5 ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหาร
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖4
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีประกาศเจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
10.2 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(2) กิจกรรมการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชือ่ โครงการ : กิจกรรมการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดาเนินงาน
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอือ้ ให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลให้สังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลหนองควาย เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและมีเปูาหมายการทางานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานที่แสดงประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีบ ริ ห ารกิ จ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้ กาหนดกิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เป้าหมาย
การจัดทาและการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.2 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
5.3 รายงานการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการให้ผู้บริหารทราบ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลหนองควาย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลหนองควายมีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกส่วนราชการ
10.2 พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
10.3 การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
1. ชือ่ มาตรการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบ ควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยตรวจสอบหรื อ
หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ช่ว ยให้ การปฏิบั ติห น้ าที่ เป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการปูองกันการทุจริต ซึ่งลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จาก
การดาเนินงานที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
เทศบาลตาบลหนองควายได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึง ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบและหน่วยงานผู้กากับดูแลที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติร าชการมาโดยตลอด ทั้งนี้ การให้ความร่วมมือเป็นการแสดงถึงความชื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของหน่วยรับตรวจ โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ
กับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ซึ่งได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการ
ให้ความร่วมมือในการรับตรวจดังกล่าว รวมตลอดถึงการรับประเมินหรือตรวจสอบจากหน่วยงานผู้กากับดูแล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
การให้ ความร่ ว มมือกับหน่ว ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ และองค์กรอิส ระในการตรวจสอบ
ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานตรวจสอบ
และผู้กากับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองควาย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหนองควายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จากหน่วยงานตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและและองค์กรอิสระหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
(4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์กร
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์กร
2. หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรั ฐ ก าหนดมาตรการหรื อ แนวทางปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการ
และหน่ว ยงานของรั ฐ โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับเทศบาล
ตาบลหนองควาย มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น แจ้ งเบาะแส หรื อ ข้อ เสนอแนะทุ ก เรื่ อ งที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การปฏิบั ติ ร าชการ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เป็นหนังสือ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ และสายตรงนายกเทศมนตรี เป็นต้น
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ดังนั้น เพื่อให้การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตาบลหนองควายจึง ได้กาหนดมาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มกี ระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาและลงโทษผู้กระทาการทุจริต
3.2 เพื่อให้การติดตามและตรวจสอบผู้กระทาผิดการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานหรือกาหนดเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโดยตรง
5.2 จัดทาคู่มือหรือแผนผังขั้นตอนการดาเนินการให้ชัดเจน
5.3 ดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีกระบวนการดาเนินการกับผู้ทุจริตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์/มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จั ด ให้มีแ ละเผยแพร่ ข้อ มูลข่ า วสารในช่องทางที่เ ป็ น การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ลงวัน ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ข้อ ๑ กาหนดให้ หน่ว ยงานของรัฐ จัดให้ มีส ถานที่ส าหรับประชาชน
สามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับข้ อสั่ ง การของนายกรัฐ มนตรี เมื่ อวันที่ 17 มีนาคม 2559
กาหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และสั่งการให้เร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐ
ให้ได้ภายในปี 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองควายจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่บริเวณ
ชั้น 1 อาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองควาย เป็น สถานที่สาหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ตามที่กฎหมายกาหนด อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และให้มีข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รู้
เพื่อสร้างความโปร่งใสและมีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องมี มาตรการ
พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลตาบลหนองควาย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อย่างยั่งยืน
3.2 เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รู้เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและมีช่องทางให้ประชาชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
3.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลตาบลหนองควาย
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5. วิธีดาเนินการ
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครองและฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหนองควาย
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหนองควาย
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ลงวัน ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ข้อ ๑ กาหนดให้ หน่ว ยงานของรัฐ จัดให้ มีส ถานที่ส าหรับประชาชน
สามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับข้ อสั่ ง การของนายกรัฐ มนตรี เมื่ อวันที่ 17 มีนาคม 2559
กาหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และสั่งการให้เร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐ
ให้ได้ภายในปี 2560
ซึ่งเว็บไซต์ของหน่วยงานถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานของเทศบาลตาบล
หนองควายเป็ นไปอย่ างทั่ว ถึง รวดเร็ ว มีประสิทธิภ าพ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย สอดคล้ องกับ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อสั่ง การของนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตาบล
หนองควายขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3.2 เพื่อพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ต่อสาธารณะ
ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
4. เป้าหมาย
การพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.๒ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ
5.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมโครงการ
5.๔ ดาเนินการตามโครงการ
5.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่น
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3.2 มีการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ต่อสาธารณะ
ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
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(3) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจาหมู่บ้าน
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจาหมู่บ้าน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ลงวัน ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ข้อ ๑ กาหนดให้ หน่ว ยงานของรัฐ จัดให้ มีส ถานที่ส าหรับประชาชน
สามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับข้ อสั่ ง การของนายกรัฐ มนตรี เมื่ อวันที่ 17 มีนาคม 2559
กาหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และสั่งการให้เร่งผลักดั นให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐ
ให้ได้ภายในปี 2560
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองควายหรือไม่สามารถตรวจดูได้ทางเว็บไซต์ได้มีโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เทศบาลตาบลหนองควายได้จัดทาโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของเทศบาลตาบลหนองควายประจาหมู่บ้าน เพื่อเป็นสถานที่ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลหนองควาย
4. เป้าหมาย
มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลตาบลหนองควายประจาหมู่บ้าน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขอความอนุเคราะห์สถานที่จากกานันและผู้ใหญ่บ้าน
5.2 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองควายประจาหมู่บ้าน
5.3 ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
5.4 สรุปผลเสนอผู้บริหาร
6. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ จานวน 12 หมู่บ้าน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครองและฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
(4) โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองควาย
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองควาย
2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 41 บุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิ ทธิ (1) ได้รั บ ทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยงานของรัฐ
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ และพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 4
ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้
จัดทาไว้ในรูปของเอกสารแฟูม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ
หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
เทศบาลตาบลหนองควายได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ และเพื่อให้การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมหรือ
การบริการสาธารณะของหน่วยงานให้บุคคลและชุมชนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารการจัดกิจกรรม
และการบริการสาธารณะต่างๆ ของเทศบาลร่วมตรวจสอบความถูกต้อง จึงได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองควายขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็ นการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการและการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลหนองควาย
3.2 เพื่อให้บุคคลและชุมชนได้รับทราบและเข้าถึง ข้อมูลหรือข่าวสารในการดาเนินงานและ
การบริการสาธารณะต่างๆ ของเทศบาลตาบลหนองควาย
๔. เป้าหมาย
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานประจาปีให้บุคคลและชุมชนทราบ
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
5.3 สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
๗. ระยะดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
1๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครองและฝุายอานวยการ
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ มีการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างต่อเนื่อง
10.2 บุคคลและชุมชนได้รับทราบและเข้าถึง ข้อมูลหรือข่าวสารการดาเนินงานและบริการ
สาธารณะต่างๆ ของเทศบาลตาบลหนองควาย
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
(1) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิ ธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมือ งที่ ดี และให้ คานึ งถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ดังนั้น เทศบาลจึงมีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวิ ตของประชาชน มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ
ตลอดจนการให้บริการประชาชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งต้องเรียนรู้สภาพปัญหา ข้อมูล
และสภาพทั่วไปของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมศั กยภาพ
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยแต่ละกลุ่มเปูาหมายได้กาหนดแนวนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริม
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สนั บสนุ นภาครั ฐ และเอกชนในการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กาหนด เพื่อให้ เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
ประกอบกับพระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะสามารถให้การสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ กลุ่มคน
ดังกล่าวได้ จึงถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน้าที่ในการสงเคราะห์และ
ส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตในด้านสุ ขภาพ การรักษาพยาบาล รายได้ การดารงชีพ ด้านกิจกรรม
นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ตลอดจนการให้ความคุ้มครองและการบริการทางสังคม
ดังนั้น ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทที่สาคัญทางสังคม
ครอบครัว และประเทศชาติ
เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจดังกล่าวบังเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน
โดยรวมอย่างแท้จริง เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้จัดทาโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้หน่วยบริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจไปให้บริการประชาชน
นอกสถานที่
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลได้รับ
ทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยสามารถนาไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขได้
ตรงตามความต้องการ
3.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ
๓.๔ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลหนองควายได้
4. เป้าหมาย
ประชาชนและหมู่บ้านในตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.๒ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ
5.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมโครงการ
5.๔ ดาเนินการตามโครงการ
5.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่น
6. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในตาบลหนองควาย จานวน 12 หมู่บ้าน

65
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลหนองควาย
และหน่วยบริการจากภาครัฐและภาคเอกชน
10.2 ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบล
หนองควาย
(2) กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ภายใต้ศูนย์ดารงธรรมเทศบาล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ภายใต้ศูนย์ดารงธรรมเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลหนองควายได้ จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมประจาเทศบาลตาบลหนองควาย
เพื่อทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎี กา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลหนองควายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงกาหนด
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ภายใต้ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้ การรับ ฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย
การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
5. วิธีดาเนินการ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้ศูนย์ดารงธรรม
เทศบาลตาบลหนองควาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
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6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
10.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) กิจกรรมการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้กาหนดนโยบายด้านการอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือ
คนจนและผู้ด้อยโอกาส โดยส่วนหนึ่งกาหนดให้จัดตั้งศูนย์ยุติ ธรรมชุมชนขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ครบทุกแห่ง
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคาสั่งที่ 3845/2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ลงวันที่
5 ตุลาคม 2559 โดยใช้สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ตั้ง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการดาเนินงานของส่วนราชการ การเฝูา
ระวังและปูองกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ การกระทาผิดกฎหมายต่างๆ
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้ งเบาะแสข้อมูลการ
กระทาผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้คาแนะนา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการคาแนะนาทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อ พิ พาทตามที่คู่ ก รณี ร้ องขอเกี่ ย วกั บ ความแพ่ งหรื อ ความอาญาที่ เป็ น ความผิ ด อั นยอมความได้ โดยให้
ดาเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือจัดการความขัดแย้งในชุมชน ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้ อ พิ พาทให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการส่ งเสริ ม และประนอมข้อ พิ พ าทในชุ มชน ให้ ค วาม
ช่ว ยเหลื อ ดูแล ผู้ ที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อได้รั บผลกระทบจากการกระท าความผิ ด และอาชญากรรม
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้กระทาความผิดและผู้พ้นโทษ การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารด้านยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชน
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โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนดาเนินการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบล
หนองควายมีนายกเทศมนตรีตาบลหนองควายเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และนิติกรเป็นกรรมการและเลขานุการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนต าบลหนองควายเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์
3.2 เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
4. เป้าหมาย
การขับเคลื่อนการอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล
5. วิธีดาเนินการ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลหนองควาย ดาเนินการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ
งานอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตาม 5 มิติบริการ และรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ตามกาหนด
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลหนองควายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์
10.2 มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
10.3 ประชาชนมีส่ ว นร่ว มและมีโ อกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทาแผนพัฒนา
และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทาแผนพัฒนาและงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิ ธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมือ งที่ ดี และให้ คานึ งถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ การจัดท า
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีง บประมาณ
ในช่วงของแผนนั้น การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดาเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทาให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด แผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทาสาหรับปีงบประมาณแต่ละปีให้มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เทศบาลตาบล
หนองควาย จึ ง ได้ จั ด โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มและพั ฒ นาศั ก ยภาพในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.2 เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองควาย มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
3.3 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนได้อย่างแท้จริง
4. เป้าหมาย
การมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพการจัดทาแผนพัฒนาและงบประมาณจากทุกภาคส่วน
5. วิธีดาเนินการ
5.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.๒ มอบหมายงานผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
5.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ
5.๔ ดาเนินการตามโครงการ
5.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผู้บริหาร
6.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.2 การดาเนิ น งานของเทศบาลตาบลหนองควาย มีความสุ จริต โปร่งใส ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
10.3 แผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนได้อย่างแท้จริง
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(2) มาตรการแต่งตั้งองค์กรจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองควาย
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งองค์กรจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองควาย
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิ ธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมือ งที่ ดี และให้ คานึ งถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 กาหนดให้มีองค์กรจัดทา
แผนพัฒนา ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งข้อ 8 (6) และข้อ 9 (3) ของระเบียบเดียวกันได้กาหนดให้ผู้บริหารแต่งตั้งผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกเป็นองค์ประกอบขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาดังกล่าว
เทศบาลตาบลหนองควาย จึงได้ดาเนินมาตรการแต่งตั้งองค์กรจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบลหนองควายเป็นประจาทุกปี เพื่อการประสานงานและบูรณาการร่วมกัน รวมถึงการสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาและการจัดทางบประมาณ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาและการจัดทางบประมาณของเทศบาล
ตาบลหนองควาย
4. เป้าหมาย
องค์กรจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
ดาเนินการตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาและการจัดทางบประมาณของเทศบาลตาบล
หนองควาย
(3) มาตรการส่งเสริมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการแต่งตัง้ ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิ ธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมือ งที่ ดี และให้ คานึ งถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และข้อ 28 ได้กาหนดให้ในการดาเนินการซื้อหรือ
การจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้
แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
เทศบาลตาบลหนองควายได้ตระหนักและคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด จึงได้มีมาตรการส่งเสริมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมกลไกภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหาพัสดุ ของเทศบาล
ตาบลหนองควาย
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหนองควาย
4. เป้าหมาย
ผู้แทนประชาคม 12 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
ผู้บริหารมีคาสั่งแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยมีการกาหนดองค์ป ระกอบและหน้ าที่ ภ ายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลั กเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
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6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตาบลหนองควาย
10.2 ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหนองควาย
(4) มาตรการส่งเสริมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิ ธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมือ งที่ ดี และให้ คานึ งถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดท า
งบประมาณ การจั ดซื้อ จั ดจ้ า ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติ งาน และการเปิดเผยข้อมู ล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกา ร
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้ว ย (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่
ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน และข้อ 29 กาหนดให้คณะกรรมการตามข้อ 28 มีอานาจหน้าที่
ในการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหนองควาย จึงได้ดาเนินมาตรการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็ น การติดตามและประเมิน ผลความสอดคล้ องและความส าเร็จของแผนพัฒ นาและโครงการพัฒ นาที่ไ ด้
ดาเนินการตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตาบลหนองควาย
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหนองควาย
4. เป้าหมาย
ผู้แทนประชาคม 12 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
ผู้บริหารมีคาสั่งแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยมีการกาหนดองค์ประกอบและหน้าที่ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลหนองควาย
10.2 ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหนองควาย
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ยุทธศาสตร์/มิติที่ 4
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
(1) กิจกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่าด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กาหนดให้หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งกาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจในฐานะผู้รับตรวจ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน และผู้ กากับดูแลตามระเบียบฯ ข้อ ๖ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับหนังสืออาเภอหางดง ที่ ชม 0023.27/4440 ลงวันที่
9 กันยายน 2556 แจ้งแนวทางการจัดทารายงานของหน่วยรับตรวจเพื่ อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนราชการอื่นตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควาย จึงดาเนินกิจกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายในตามแนวทางที่สานักงานการตรวจเงินแผ่น ดินกาหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนราชการอื่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลหนองควาย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแนวทางที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงและจัดทาขึ้นใหม่
4. เป้าหมาย
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
5.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
5.4 ติดตามประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยให้มีการวิเ คราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ ประการ
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5.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรรวบรวมและจัดทา
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ 6 และนาเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
10.2 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลหนองควาย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแนวทางที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงและจัดทาขึ้นใหม่
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติร ะเบี ย บบริห ารงานบุคคลส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ให้
อานาจแก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีอิส ระในด้านการบริห ารงานบุคคล ตามความต้องการและความ
เหมาะสมของท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่ นของตนเองทาหน้าที่บริหารงานบุคคลสาหรับ
ท้องถิ่นของตนเองได้โดยตรง และให้มีองค์กรกลางทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานกลาง กาหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและเป็นธรรม
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นจึงหมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในด้านต่างๆ
ตั้งแต่การแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจาก
ตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดถือหลัก
คุณธรรมและการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และสามารถบริห ารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
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ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล โดยยึดมั่นระบบคุณธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวมถึงการปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหนองควายเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชกา
3.2 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
4. เป้าหมาย
การแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 การบรรจุแต่งตั้ง
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ
ดูแลในการบรรจุ แต่งตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
(2) การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ตามที่ระเบียบกาหนด
(3) การบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ
และมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการ
(4) การบรรจุแต่งตั้งต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
(5) การออกคาสั่ งบรรจุแต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดมีมติ
5.2 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ
ดูแลในการเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด
(2) มีการบันทึกแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบ
(3) มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและกว้างขวางตามช่องทางต่างๆ
(4) มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน
(5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผล
งานการเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
(6) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
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(7) ผู้ ขอรั บการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือ
ตรวจสอบการดาเนินการที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
(8) การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
(9) การออกคาสั่งเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่งต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมีมติ
(10) มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทัว่ กัน
(11) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม
(12) มี การประชุ มคณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานและ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
(13) มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
(14) มีการออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการปิดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชกา
10.2 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
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(2) โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความสาคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้าง จึงจาเป็น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี รวมตลอดถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง ซึง่ อาจทาให้เกิดความเสียหายและต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง อาญา
วินัย หรือถูกฟูองดาเนินคดีได้
เทศบาลตาบลหนองควายได้ตระหนักและเล็ง เห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและ
การตรวจรับการจ้าง ประกอบกับได้แต่งตั้งให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานเพื่อความโปร่งใส
จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการ
ตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
5.2 ประชุมวางแผนการดาเนินการตามโครงการ
5.3 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
5.5 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหาร
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖4
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8. งบประมาณ
๑0,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงานจ้าง
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองควาย
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกให้เป็นผู้แทนในการพัฒนาท้องถิ่น มีบทบาท
และความสาคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม สัม มนา ศึกษาดูงาน
หรือการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และอานาจหน้าที่ รวมตลอดถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควาย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สามารถพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองควาย
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
5.2 ประชุมวางแผนการดาเนินการตามโครงการ
5.3 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
5.5 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหาร
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควายหรือหน่วยงานภายนอกแล้วแต่กรณี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
15,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายอานวยการ
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางาน
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
10.4 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองควาย จานวน ๑2 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
(2) กิจกรรมส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสภาในการควบคุมการบริหารงานของ
ฝ่ายบริหาร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสภาในการควบคุมการบริหารงานของฝุายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดบทบาทของสมาชิก
สภาในการควบคุมการบริหารงานของฝุายบริหารไว้ในมาตรา ๓๑ และมาตรา 32 กล่าวคือ สมาชิกสภาเทศบาล
มีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีห รือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้
และมีอานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอานาจเลือกบุคคล
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลแล้วรายงานต่อสภาเทศบาล
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การตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล การบริ ห ารงานของฝุ า ยบริ ห ารโดยสมาชิ ก สภานั้น เป็ น การ
ตรวจสอบถ่วงดุลให้การบริหารงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รักษาสัญญาประชาคมที่ฝุายบริหารให้ไว้กับ
ประชาชนในการรณรงค์หาเสียงและแถลงนโยบาย เป็นกลไกสาหรับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ปูองกันความเสี่ยงในการใช้อานาจเกินขอบเขตหรือไม่เหมาะสมหรือดาเนินการใดๆ
โดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองควาย จึงดาเนินกิจกรรมส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสภาในการ
ควบคุมการบริหารงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภาได้แสดงบทบาทในฐานะผู้แทนของประชาชน
และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
5.2 การสอดแทรกหรือให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาตามโอกาส
5.3 แต่งตั้งสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การซื้อหรือ
การจ้าง การตรวจรายงานการประชุม เป็นต้น
5.4 สมาชิกสภาตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง/ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การบริหารงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปูองกันการทุจริต
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
(1) กิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวังการทุจริตโดยภาคประชาชน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการเฝูาระวังการทุจริตโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ การทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมีความหมายหลายมิติและมองได้
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ตาแหน่งหน้าที่การงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ เรื่องของ
การรับเงิน สิ่งของที่มีค่าเพื่อกระทาการหรือละเว้นกระทาการบางอย่าง นอกจากนี้ยังมีความหมายไปถึงการ
ใช้อานาจหน้าที่เพื่อเหตุผลมิบังควรด้วย การทุจริตคอร์รัปชั่นยังรวมถึงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ปกติ
เช่น การใช้อิทธิพลส่วนตัวบางประการ หากมองในมิติด้านกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชั่ นอาจตรงกับคาว่า
การทุจริตในวงราชการ ได้แก่ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาใช้คาว่า การแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น หากมองในมิติด้านศีลธรรมการคอร์รัปชั่ น
ได้แก่ การประทาซึ่งละเมิดหลักแห่งศีลธรรมในเรื่องต่างๆ
การปูองกันและต่อต้านการทุจริต ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาคประชาชนและสังคม ซึ่งภาครัฐจะต้องสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและต่อต้าน
การทุจริต โดยการเป็นเครือข่ายเฝูาระวัง หรือแจ้งเตือนว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่ น เทศบาลตาบลหนองควาย
ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึง ได้กาหนดกิจกรรมส่งเสริมการเฝูาระวังการทุจริต
โดยภาคประชาชนขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เฝูาระวังและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เป้าหมาย
ภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองควาย
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการเฝูาระวังให้กับภาคประชาชน
5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเป็นเครือข่ายเฝูาระวังหรือช่วยแจ้งเตือนเหตุทุจริตคอร์รัปชั่น
ผ่านช่องทางที่กาหนด
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
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8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นได้
10.2 มีเครือข่ายเฝูาระวังหรือช่วยแจ้งเตือนเหตุทุจริตคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
(2) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิ ธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมือ งที่ ดี และให้ คานึ งถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดท า
งบประมาณ การจั ดซื้อ จั ดจ้ า ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิ บัติ งาน และการเปิดเผยข้อมู ล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้ เป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
การปูองกันและต่อต้านการทุจริตจึงต้องอาศัยการบูรณาการและการสร้างเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมตรวจสอบ เทศบาลตาบลหนองควายพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายที่ดีเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น
จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันและต่อต้านการทุจริตขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เฝูาระวังและต่อต้านการทุจริต
4. เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและต่อต้าน
การทุจริต
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประกาศแต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นเครือข่ายปูองกัน
และต่อต้านการทุจริต
5.2 จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ของเครือข่ายไว้เป็นหลักฐาน
5.3 ส่งเสริมให้เครือข่ายได้ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตาบลหนองควาย
6. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองควาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ฝุายปกครอง/ฝุายอานวยการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีเครือข่ายและมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
10.2 ประชาชนและชุมชนได้มีโอกาสร่วมกันเฝูาระวังการทุจริต

