
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 

………………………………………… 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ การทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” และ นโยบายของรัฐบาล ข้อ
ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เป็นเอกสารที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด   เทศบาลต าบล 
นาหัวบ่อ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564  เป็นกรอบแนวทางในการ
ป้องกันการทุจรติต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน มกราคม พ.ศ.2561  
 
  

(นายประวิน  การุ ญ)  
     นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าส่ังเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
ที่   26 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 
------------------------------------------------------ 

ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ ทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” และ นโยบายของรัฐบาล ข้อ
ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปีดังนี้  

1. นางประกายวรรณ  งันปัญญา  ปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ประธานคณะท างาน 
2. นายศักย์วริษฐ์  อินธิแสง  รองปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   คณะท างาน  
3. นางสิรียา  งิ้วเมือง   ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
4. นายณวรรณ  การุญ   ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
5. นางสาวสายพิน  ธิวะโต  รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  คณะท างาน 
6. นางชนดา  เจริญพร   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  คณะท างาน 
7. นางสาวพนารัตน์  นาโควงค์  หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  คณะท างาน  
8. นางสุภาวดี  โยตะสิงห์   นักจัดการงานทั่วไป  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1. ศึกษาวิเคราะห์บทความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต  
2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
4. จัดท ารายงานติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลกรด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5. หน้าที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของสภาพของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  
 

(นายประวิน  การุญ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 



ค าน า 
 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้ม 
ที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ มากขึ้นทุกปี 
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการด าเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นแผนที่มุ่ง 
ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ ให้มีการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
รัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม ของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  และให้มีการ พัฒนาระบบ และ
กลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติราชการ
ให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุ
ภารกิจดังกล่าวข้างต้น  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ 
โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการ ปฏิบัติ
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม 
ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติด้วย  
                                                                                                    ส านักปลัด 
          เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี 
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

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

                การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)   สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3)   สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)   สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
      จริยธรรม 
5)   สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6)   สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

                ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7)   สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1)  โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจรติแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับ 
ใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง 
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม 
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ 
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก 
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล 
เหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
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การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง 
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ 
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธา 
ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผล 
ในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 
38  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 
3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย 
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง 
คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง 
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย 
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บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย 
มาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้าน 
การท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ 
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก 
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม 
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน 
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี 
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน 
จะสูงขึน้ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง 
มีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล 

เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้ง 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร 
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา 
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ 
ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วน 
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มีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า 
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการท างาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ 
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการ 
ใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
2) เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ 

ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4) เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 
ชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

5) เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 

7) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึก

ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
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2) เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4) เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม 

5) เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  6) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

7) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8) เทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อรวมถึงประชาชน

ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) เทศบาลต าบลนาหัวบ่อสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ 
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ 
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมทไีม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก แก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภา ท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
1) โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  ส่วนราชการ  ผู้น าท้องที่  พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
2) มาตรการการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
 
 

50,000 
 
 

340,000 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 

340,000 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 

340,000 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 

340,000 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

มีการ
เปลี่ยนแปลง

แต่ละปี 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก แก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ 
ต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ
ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาหัวบ่อ 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
-  ไม่มี 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ 
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒) โครงการน่าบ้านน่ามอง 
๓) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
๔) โครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต 
๕) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

80,000 
30,000 
50,000 

- 
- 
 

 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

 
80,000 
30,000 
50,000 

- 
- 

 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

80,000 
30,000 
50,000 

- 
- 

 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

80,000 
30,000 
50,000 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบสปสช. 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก แก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
๒) โครงการเรียนรู้วิถีพุทธ 
1.3.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
1)  โครงการพัฒนาความคิด 
 

 
 

60,000 
20,000 

 
 

30,000 

 
 

60,000 
20,000 

 
 

30,000 

 
 

60,000 
20,000 

 
 

30,000 

 
 

60,000 
20,000 

 
 

30,000 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1)  โครงการค่ายวิชาการ 
2)  โครงการยาเสพติด 
3)  โครงการเยาวชนรักษดนตรี 

 
20,000 
60,000 
20,000 

 
20,000 
60,000 
20,000 

 
20,000 
60,000 
20,000 

 
20,000 
60,000 
20,000 

 

มิติที่  1 รวม 3  มาตรการ  1  กิจกรรม  14  โครงการ 910,000 910,000 910,000 910,000  
2. การบริหาร 
ราชการ เพื่อ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการ ต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ        
นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมาย
งาน  
    1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
    2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัดเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ และหัวหน้าส่วนราชการ  
    3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน”  
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
    ๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8 



 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหา
พัสดุ”  
    ๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 
    ๔) กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัด
จ้าง”  
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ สาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง พอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือก ปฏิบัติ  
    ๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ 
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดย
ทัดเทียม กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    ๒) โครงการจัดจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางส ารวจความพึง
พอใจประชาชน 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

15,000 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

15,000 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

15,000 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

15,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้ อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
      2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ การสั่ง 

อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ ด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๑) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง การ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
    ๒) มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรตี าบลนาหัวบ่อ 
    ๓) มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
    ๔) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของ นายกเทศมนตรี 
ปลัด เทศบาล และผู้อ านวยการทุกกอง 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
คุณธรรม  จริยธรรม 
    1)  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  
2560 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
     1)  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     1)  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการจัดการใน

กรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน องค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการ กิจการบ้านเมืองที่ดี  
    1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
    2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ” 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
    ๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ 
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ เพือ่การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
    ๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้
ภาครัฐและองค์กรอิสระ ”  
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ  
    ๑) มาตรการ“แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน ” 
    ๒) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน กล่าวหา เจ้าหนา้ที่ ของเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ ว่าทุจริตและปฏบิัติ ราชการตามอ านาจหนา้ที่โดย
มิชอบ ” 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
มิติที่ 2 รวม 12 กิจกรรม 10 มาตรการ 3 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม 
บทบาทและ
การมี ส่วนร่วม
ของภาค 
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ใน ช่องทางท่ีเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ ได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่า ด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  
    1) มาตรการ “ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
นาหัวบ่อ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
    2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตัง้ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ บริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
    ๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย”  
    ๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้น การเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สนิของเทศบาล และรับเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง”  
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน  
    ๑) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ” 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ 
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน 
ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
    1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
พ.ศ.2561-2564  
    2) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
    ๑) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ 
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์  
    ๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    ๒) กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ 

 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
บริหารกิจการของ 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
    1) มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา   
    2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
พ.ศ.2561-2564 
3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    - ไม่มี 

 
 
- 
 

20,000 

 
 
- 
 

20,000 

 
 
- 
 

20,000 

 
 
- 
 

20,000 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

มิติที่ 3 รวม 3 กิจกรรม 6 มาตรการ 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  
4. การ
เสริมสร้าง และ
ปรับปรุงกลไก 
ในการตรวจ    
สอบ การ
ปฏิบัติราชการ 
ขององค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ 
ควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ ควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
    1) โครงการ “การจัดท ารายงานการควบคุม ภายใน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุม ภายใน โดย
ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผล การติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
    ๑) กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน”  
    ๒) มาตรการ “ติดตามประเมินผลระบบควบคุม ภายใน 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ” 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 4.2 การสนับสนุนให้

ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร 
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

4.2.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง ราชการ  
    1) กิจกรรม “รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ”  
4.2.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  
ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ - จ่ายเงิน  การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   - ไม่มี 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดหาพัสดุ  
    - ไม่มี 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2561 ปี  2561 ปี  2561 ปี  2561  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของ สภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ท้องถิ่นให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
    1) โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  ส่วนราชการ  ผู้น าท้องที่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
    2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด  
    ๑) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
    2) กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

 
 
 

50,000 
 
 

340,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 

340,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 

340,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 

340,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 4.4 เสริมพลังการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
    1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร  พ.ศ.  2540 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 
     -  ไม่มี 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 

มิติที่ 4 รวม 4 กิจกรรม 1 มาตรการ 4 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด 
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนในท้องถิ่น 

 

               1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ  ผู้น า
ท้องที่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ  ผู้น าท้องที่ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ ผู้น าท้องที่  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของท้องถิ่น ในการจัดให้มีการบริการ
สาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่
จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติตนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและส่วนราชการต่างๆ 
หากคณะผู้บริหาร ผู้น าและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
จริยธรรม   มีจิตส านึกท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าดีก็จะเกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลและประเทศชาติเป็นส าคัญ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริม
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้ไขกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่าง
เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ส่งให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติตน  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปน าไปยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้ 
 ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
 ๓) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 



18 
 ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่จะขัดเกลาอุปนิสัย และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว การท างานและการบริการประชาชนให้รู้จักคิดแบบ
สร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  สามารถแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจต่อโลกและชีวิตมากข้ึน  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วน
ราชการ  ผู้น าท้องที่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ต าบลนาหัวบ่อ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ปฎิบัติงานยุคใหม่ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.๔ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมอย่างมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 3.๕ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันและกัน ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม 
 3.๖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถน า
คุณธรรมไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 3.๗ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ รู้จักคุณค่าของการท างาน มีความอดทน 
ประหยัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ  ผู้น าท้องที่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีการด าเนินการ  

๖.๑ ประชุมปรึกษาหารือ 
 ๖.๒ เขียนโครงการ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการ 

๖.๓ ประชาสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อทราบ และเข้าร่วมโครงการ 
 ๖.๔ เตรียมเอกสารการอบรม 
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 ๖.๕ ติดต่อประสานงานสถานที่จัดอบรม 
 ๖.๖ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ    

๖.๗ สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ  

50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
10. ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้าน การทุจริต และ

ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 

2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันทั่วโลกก าลังเผชิญกับประเด็นความท้าทายต่างๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศจากระดับรากหญ้า จนถึงระดับประเทศตามล าดับ 
จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และตลอดจนผู้แทนภาคประชาชน จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อทุนมนุษย์ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการประยุกต์น าศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ตามแนวประชารัฐไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และผู้แทนภาคประชาชนในแต่ละระดับล้วนแต่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการน าองค์กรไปสู่การจัดการบริหาร
องค์กรของท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่สากล ดังนั้น ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในแต่ละ
ระดับตลอดจนผู้แทนภาคประชาชน จึงควรที่จะได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถน าองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและท้องถิ่นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผู้แทนภาคประชาชน เพ่ือจะได้มีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถน าไปประยุกต์สู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรไปสู้ระดับชาติ
ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นแห่งอนาคตและให้ 
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เป็นไปตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างมีประสิทธิภาพทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
3. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้แทน
ภาคประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและความส าคัญต่อการน าศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานจัดการท้องถิ่น 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง และผู้แทนภาคประชาชน ในการบริหารจัดการท้องถิ่นส าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต 
๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ และ
ผู้แทนภาคประชาชน ได้ถวายความอาลัยและมีโอกาสได้สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา     
ภูมิพลอดุลยเดช 
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
6. วิธีด าเนินการ  

6.๑ วางแผนการจัดท าโครงการ 
 6.๒ ด าเนินการส ารวจ ประสานเส้นทางและหน่วยงานเป้าหมาย 
 6.๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 
 6.๔ แจ้งส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่/ผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
 6.๕ ด าเนินการโครงการตามก าหนดการ  

6.๖ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
7. งบประมาณ  

340,000  บาท  ( งบประมาณจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี) 
8. สถานที่ด าเนินการ  

8.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 8.๒ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร 
 8.๓ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอ    บ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 8.๔ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

( สถานที่จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี) 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้แทนภาคประชาชน ได้
น านโยบายของรัฐบาลไปใช้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้แทนภาคประชาชน ได้
มีความรู้ความเข้าใจและความส าคัญต่อการน าศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหาร งานจัดการท้องถิ่น 
 ๑๐.๓ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้แทนภาคประชาชน ได้
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นส าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต 
 ๑๐.๔ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
และผู้แทนภาคประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ”  
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ พ.ศ. 2560 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ ลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า โดยก าหนดให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ สะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ,  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทาง การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที ่25 ธันวาคม 2557 ซ่ึง
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลนา
หัวบ่อ ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ 
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ ใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ ต่อ
สังคมตามล าดับ  

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
6. วิธีด าเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ หน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4  ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
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2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา 
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมายหลัก เพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ดงันั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถ
แปลง แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ 
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ าตลอดจนพนักงานทั่วไป  

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ ทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กับการปลูก
จิตส านึก  

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ ต่อ การ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา หรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม เหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) 
แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ ที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จากทางราชการ โดย มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนา ภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากร
ในต าบลนาหัวบ่อ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
การประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีจิตส านึก คา่นิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้ หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย  

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
6. วิธีการด าเนินการ  

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ 

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

2) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้ตระหนักและเห็นถงึ
ความส าคัญของการจัดหา คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากร ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจ
ได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา 
การทุจริต คอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
6. วิธีด าเนินการ  

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน/กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตพื้นที่ต าบลนาหัวบ่อ  

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน/กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตพื้นที่ต าบลนาหัวบ่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่งต้อง ลด
จ านวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิล าเนา และประสบกับความ ยากล าบาก
ในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์อันเป็นการ
ป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบ อาชีพเลี้ยงชีพได้ เทศบาลต าบล
นาหัวบ่อ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครอง ดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของ
แม่บ้าน สตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จึงไดจัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
แก่ราษฎร โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและ กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจขึ้น เพื่อเป็น 
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แนวทางหนึ่งที่แม้จะมีกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ งานพัฒนา ชุมชน สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท าอาชีพ
เสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ  

3.2 เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน และประชาชน ทั่วไป 
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้  

3.3 เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาชน และประชาชน ทั่วไป 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ  

3.4 เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และ ทักษะ
ฝีมือในวิชาชีพ  

3.5 เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลนาหัวบ่อ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ  
2. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบกิจกรรม  
3. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือจัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  
5. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
6. สรุปผลโครงการโดยรูปภาพประกอบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
-  150,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ  
2. กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถน า

ความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้  
3. กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
4. ลดปัญหาสังคมและอาชญากรรมในพ้ืนที่จากปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการว่างงาน  
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
-ไม่มี 
 

1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
อาศัยอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบัญญติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จึงมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจทุกเพศทุกวัย  
 

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตัวชี้วัดหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ดี คือ 
การมีสุขภาพที่ดี ผลการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน ท าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก
การมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง ภาวะเครียด และขาดการออก
ก าลังกาย เป็นต้น ซึ่งโรคตามกล่าวแล้วนั้น สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาพ
ของประชาชน การส่งเสริมสุขภาพที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็นยาที่ดีที่สุดของ
มนุษย ์
 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริ ม
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในต าบลนาหัวบ่อ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.2  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
      โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.3  เพ่ือสร้างความส าคัญอันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน 
3.4  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาหัวบ่อ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตต าบลนาหัวบ่อและเจ้าหน้าที่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1  จัดประชุมชี้แจงในกลุ่มเป้าหมาย 

 6.2  เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 
 6.3  ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 6.4  ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.5  จัดอบรมโครงการ 
 6.6  สรุปผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

80,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองสวัสดิการสังคม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเศรษฐกิจพอเพียง  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
10.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2) โครงการน่าบ้านน่ามอง  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการน่าบ้านน่ามอง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
การมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติ ซึ่งหากประเทศชาติใดประชาชนมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้

ประเทศนั้นมีความเจริญมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยีและความเป็นผู้น าของโลก การที่

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจึงมีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาในด้านต่างๆ ความเจ็บป่วยของประชาชนใน

ปัจจุบันแบ่งออกเป็นป่วยด้วยโรคติดต่อ และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งโรคติดต่อที่ส าคัญและเป็นปัญหาใน

การเกิดโรคของพ้ืนที ่ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ วัณโรค ส่วนโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ

อุบัติภัย เป็นต้น  

โรคติดต่อ มีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วย บุคคล เชื้อโรค พาหนะน าโรค และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอ้ือต่อการเกิดโรค คือ บุคคล ต้องมีสุขภาพที่

แข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อโรคต้องไม่มีหรือมีจ านวนน้อย พาหนะน าโรคไม่มีหรือมีน้อยและที่ส าคัญคือสิ่งแวดล้อม ต้อง

ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาดถูกสุขลักษณะจึงจะท าให้ไม่เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและพาหะน าโรค การปรับปรุงควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็น

สิ่งที่ประชาชนในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนท าได้ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่ง

หมู่บ้านใดชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็จะ

เป็นการป้องกันโรคติดต่อต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ  มีสุขภาพที่

แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความ

ร่วมมือจากทุกคน ทุกหลังคาเรือน ทุกหมู่บ้าน และทุกภาคส่วนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน  
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เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อาศัยอ านาจตามเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา 50(3) การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจัดมูลฝอยและสางปฏิกูล จึงจัดท าโครงการหน้าบ้านน่ามอง ขึ้น เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนเอง โดยส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจประชาชนในการร่วมกันรักษา
สภาพแวดล้อมในบ้าน และบริเวณบ้านรวมทั้งทางสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการป้องกันและลดอัตราการ 
เกิดโรค ปัญหาสุขภาพจิตและเพ่ือสร้างครอบครัวอบอุ่นในสังคมมีความรักเอ้ืออาทรต่อกันและกัน และเกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ท าให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะใน
ชุมชนและดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือน 

2.  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีสาธารณะเป้าหมาย ภายในชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบ 

3.  เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายภายในชุมชน ในระหว่างการประเมินครัวเรือน 

4.  เพ่ือสร้างจิตส านึกประชาชนในชุมชนเรื่องการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

5.  เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการ
รักษาความสะอาดในชุมชน โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1. ประกวดหมู่บ้านต้นแบบ “ครัวเรือนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง” จ านวน 19 หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ จ านวน 100 คน 

2. พัฒนาพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเดือนละ  ๑  ครั้งตามตารางก าหนด 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

-  ต าบลนาหัวบ่อท้ัง 19 หมู่บ้าน 
-  พัฒนาพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลนาหัวบ่อ 

6. วิธีการด าเนินงาน  

๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานในโครงการ  
๒. ขออนุมัติโครงการ 
3.  สรรหาคณะกรรมการตัดสิน โดยใช้บุคลากรจากหน่วยงานในพ้ืนที่ องค์กรประชาชน ร่วมเป็น

คณะกรรมการตัดสิน 
4.  ประชุมคณะท างาน และคณะกรรมการตัดสิน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสินในการให้รางวัล 
5.  ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน บ้านเรือนของตนเอง และ

ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด การให้รางวัล แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน และสมาชิกครัวเรือน 
6.  รณรงค์ให้มีการท าความสะอาดในถนนสายหลักของหมู่บ้านตามตารางก าหนด 
7.  รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในกิจกรรมประกวด “ครัวเรือนสะอาด           

หน้าบ้านน่ามอง” ในพ้ืนที่ต าบลนาหัวบ่อ 
8.  คณะกรรมการตัดสิน ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
9. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 
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10. รายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1.  ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนและดูแลรักษา

ความสะอาดบ้านเรือน 
2.  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีสาธารณะเป้าหมายภายในชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบ 
3.  มีการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายภายในชุมชน จากการส ารวจ และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์

ไข้เลือดออก โดยการตรวจประเมินครัวเรือนของ อสม.ในชุมชน 
4.  มีการสร้างจิตส านึกประชาชนในชุมชนเรื่องการรักษาความสะอาด  และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
5.  มีการเสริมสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการ

รักษาความสะอาดในชุมชน  โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน  
 

๓) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี ผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ หิมะตกในประเทศ
ที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอง มลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ ของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้/หญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ” เพ่ือให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City) และร่วมถวายเป็น ราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว  

ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของ
ประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น สาธารณะ
ร่วมกัน  
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3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่ สีเขียว

ในต าบลเขาซก  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุล เพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 

ร้อนแก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตต าบลนาหัวบ่อร่วมกันปลูกต้นไม้  จ านวน  250  ต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่ 
เพ่ือปลูกต้นไม้  

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิน่  
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น ใน

ชุมชน  
๔) โครงการ “เก็บขยะ สะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต” 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ “เก็บขยะ สะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต” 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ให้ความส าคัญ และต้องร่วมมือแก้ไขอย่าง
จริงจังเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความ 
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เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคของคนเรา 
เริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีเคยใช้ตะกร้าเวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโต ใส่อาหาร ใช้ใบตอง หรือ ใบบัว ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อย
สลายได้ง่ายห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้สินค้า ที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวกพลาสติก โฟม  แก้ว กระดาษ โลหะ 
อลูมิเนียม เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบที่จะตามมา มีทั้งความสูญเสียทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็น 
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรคเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและ
สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ  ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น มีสัดส่วน
องค์ประกอบที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย ที่
เกิดข้ึน โดยสามารถน าขยะจ าพวก พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม มารีไซเคิลได้ร้อยละ ๓๐ – ๓๕ และ
น าขยะอินทรีย์หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้มาหมักท าปุ๋ยได้ร้อยละ ๔๕ – ๕๐ แต่ปัจจุบันอัตราการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ มีเพียงร้อยละ ๒๒ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ ามาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการกลับมาใช้ประโยชน์ได้  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชน ด้วย
การแนวทาง ๓R ได้แก่การส่งเสริมลดการใช้ (Reduce) ลดการขนขยะเข้าบ้าน ส่งเสริมการใช้ซ้ า (Reuse) น า
สิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ น าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก ใช้กระดาษทั้งสองหน้า และการรีไซเคิล 
(Recycle) ซึ่งเป็นการน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ คัดแยกขยะ รีไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว 
กระดาษ พลาสติก เพ่ือน าไปขาย / บริจาค / น าเข้าธนาคารขยะ ส าหรับน าส่วนต่างจากการขายขยะมาบริหาร
จัดการในการพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ และการส่งเสริม
การก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การท าปุ๋ยหมัก และการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ การท าถ่านอัดแท่ง จึงได้จัดท าโครงการ “เก็บขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต” ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาปริมาณขยะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ด้วยการสร้างชุมชนต้นแบบ ในการลดปริมาณขยะในชุมชนด้วย
กระบวนการ ๓R และสร้างสวัสดิการสมาชิกธนาคารขยะด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์  เป็นโครงการดีเด่น ซึ่งสอด
คลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

๑.  เพ่ือสร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชนต้นแบบ ให้เห็นความส าคัญของการลด คัดแยกและน าขยะ
ที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่ 

๒.  เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบ ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผล การลด คัดแยก และน าขยะที่มีมูลค่า
กลับมาใช้ใหม ่

๓.  เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการจัดตั้งจุดคัดแยกขยะ และจุดรับซื้อขยะ ในชุมชนต้นแบบ 
๔.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะอินทรีย์ ด้วยการท าน้ าหมัก/ปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ 
๕.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสกลนคร 
6.  เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกด้วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
๑. อบรมให้ความรู้จ านวน ๑ ครั้ง จ านวน  ๕๐  คน 

 ๒.    จัดตั้ง “ธนาคารขยะเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะห์ต าบลนาหัวบ่อ” 
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๓.    ด าเนินงาน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนต้นแบบ เดือนละ ๑ ครั้ง    

5. พื้นที่ด าเนินการ  
หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลนาหัวบ่อ ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

6. วิธีด าเนินงาน  
๑.    ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการ 
๓. จัดท าโครงการ เพ่ือขออนุมัติ  
๔. ด าเนินงานในโครงการ  

๔.๑. ประชุมประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกัน ผ่านผู้แทน 

๔.๒  ประชุมแกนน าชุมชน เพ่ือรับสมัครสมาชิก “กองทุนธนาคารขยะเพ่ือการฌาปนกิจ
สงเคราะห”์ 

๔.๓  ประชาคมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก“กองทุนธนาคารขยะเพ่ือ
การฌาปนกิจสงเคราะห์” 

๔.๔  ก าหนดจุดด าเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน 
๔.๕  ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ก่อนการด าเนินงาน ตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน 

ก่อนการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ วัน ต่อเนื่องกัน  
๔.๖  ตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนต้นแบบ  จ านวน ๓ ชุมชน ๆละ ๑ วัน ในสัปดาห์ที่สอง

ของเดือน 
๔.๗  สรุปบัญชีรายรับรายจ่าย ประจ าวันภายหลังการตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิล  
๔.๘  สรุปผลรวมน้ าหนักขยะที่ได้จากจุดคัดแยกและรับซื้อขยะรีไซเคิล และน้ าหนักรวมของ

ปริมาณขยะในเขตเทศบาล เปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการ 
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
6.   รายงานผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
- 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑.    มีกระบวนการสร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชนต้นแบบ   
๒.    ประชาชนในชุมชนต้นแบบ เห็นความส าคัญของการลด  คัดแยกและน าขยะที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่ 

ด้วยการเข้าร่วมโครงการ 
๓.    มีชุมชนต้นแบบ ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผล  การลด  คัดแยกและน าขยะที่มีมูลค่า

กลับมาใช้ใหม ่
๔.    มีการจัดตั้งจุดคัดแยก และรับซื้อขยะรีไซเคิล ในชุมชนต้นแบบ จ านวน ๓ ชุมชน 
๕.    การด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสกลนคร 
6.   ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกด้วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

สภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันของคนไทยได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้
จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการด ารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนท าให้ไม่มีเงิน
เพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถ
หลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการด ารงชีวิตซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ   

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตาม
ก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วย เหลือ
ผู้อ่ืนบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วน ซึ่งน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการการ
เรียนรู้ที่ส าคัญในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียน เยาวชน และชุมชน โดยให้ความรู้
ควบคู่กับการฝึกอบรมและปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีทักษะอาชีพพ้ืนฐาน และด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

 ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) ให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ได้ศึกษา
เรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ครอบคลุมสังคมแห่ง
การเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3, 13, บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือให้เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3, 13, บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 3. เพ่ือให้เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3, 13, บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 มีรายได้เพ่ิมและลด
รายจ่ายในครัวเรือน          
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3, 13, บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 จ านวน 160 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ, บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3, 13, บา้นตอเรือ หมู่ที่ 5 
6. วิธีด าเนินการ  

1. เขียนโครงการเพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่ออนุมัติ 
 2. ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ 
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 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ทุกปีงบประมาณ (พ.ศ.2560 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

23,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3, 13, บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3, 13, บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

3. เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3, 13, บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 มีรายได้เพ่ิมและลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรูข้องเด็กและเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เด็กและเยาวชน คือทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นผู้ที่จะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวัน
ข้างหน้า เพ่ือท าหน้าที่ดูแลตนเอง ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความ
มั่นคงต่อไป จ าเป็นต้องมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์เช่น มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน เคารพกฎหมายหรือกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักแก้ไขปัญหาและตระหนักในสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรัฐบาล   
ได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
การสร้างคุณธรรมจริยธรรม การตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การปฏิบัติ
ตาม ได้เป็นคนดีในความหลากหลายแนวทางของการด าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น 

 ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ต้องเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สิ่งเหล่านี้ได้

ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงคนในสังคมแห่งโลกของการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
เด็กและเยาวชน ยังต้องเผชิญกับสภาพสังคมที่อาจก่อให้เกิดพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข ตามสภาพของวิถี

ชีวิตของคนในสังคม ซึ่งต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ที่หลากหลายมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกอย่าง 
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สร้างสรรค์ ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง น าความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม มาถ่ายทอดผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  

 ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงในการคิด การแสดงออกอย่างอิสระและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์นั้นๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของตนเองและส่วนรวม 
 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเกิดความหวง
แหนผูกพันในความเป็นตัวตนของท้องถิ่น  
 3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จากประสบการณ์จริง 
 4. เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กและเยาวชนให้เต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้ดีขึ้น 
 5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาผ่านกิจกรรมกลางแจ้ง 
 6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนต าบลนาหัวบ่อ4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เยาวชน นักเรียน ในเขตต าบลนาหัวบ่อ จ านวน 750 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
6. วิธีด าเนินการ  

1. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดท าโครงการเสนอคณะผู้บริหาร 
3. ประสานบุคลากร ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
4. ประชุมและก าหนดแผนการปฏิบัติงาน, มอบหมายงาน 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
7. ด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ทุกปีงบประมาณ (พ.ศ.2560 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
60,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองการศึกษา  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงในการคิด แสดงออกอย่างอิสระและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

จากประสบการณ์นั้นๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของตนเองและส่วนรวม 
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2. เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และเกิดความหวงแหนผูกพัน
ในความเป็นตัวตนของท้องถิ่น   
 3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ของตน มีวินัย มีคุณธรรม เคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต และการท า
กิจกรรมแบบ มีส่วนร่วม 
 4. เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

5. เด็กและเยาวชนต าบลนาหัวบ่อเกิดการเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

2) โครงการเรียนรู้วิถีพุทธ  
1. ชื่อโครงการ : โครงการเรยีนรู้วิถีพุทธ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การเรียนรู้วิถีพุทธ มีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา ๓ ด้านอย่างบูรณา
การ คือ ด้านศีลจะพัฒนาพฤติกรรมให้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิจะพัฒนาให้มี
จิตใจที่เข้มแข็งและมีสุขภาพดีมีความสุขสงบ ด้านปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต ซึ่ง
ไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการเรียนรู้พัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงามมีความสุข และด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมท า
ให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดสันติภาพในสังคม และการเรียนรู้แนววิถีพุทธนี้มีความ
เหมาะสมกับสังคมไทยอย่างยิ่ง เพราะวิถีไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพ้ืนฐานของวิถีชีวิตและจิตใจ ใน
ปัจจุบันประชากรไทย ๙๐% นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกับคนไทยมาก และเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

 การเรียนรู้วิถีพุทธ ล้วนเป็นไปเพ่ือสร้างคนดีที่ได้ทั้งประโยชน์และมีความสุขตามแนวทางพุทธศาสนา ทุก
คนล้วนต้องการความสุข ดังนั้น เมื่อมีการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับคุณธรรม การรู้เท่าทันอารมณ์ การรู้จักปล่อย
วางอารมณ์ท่ีเศร้าหมอง การฝึกให้มีสติ การบริหารจัดการอารมณ์ต่างๆ การพยายามละสิ่งที่ไม่ดี รักษาสิ่งที่ดีงามที่
เกิดขึ้นแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้น สามารถป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้น และสามารถสร้างสิ่งที่ดี
งามที่ยังไม่มี ให้เกิดขึ้นได้ คุณธรรมเป็นกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข เป็นธรรมอันพึงมีให้เกิดขึ้น 
จริยธรรม คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กลุ่มและองค์กรต่างๆ มักจะน าจริยธรรมหรือความประพฤติ
ที่เหมาะสมมาประมวลเข้ากัน เรียกว่า "จรรยาบรรณ" หรือ "ประมวลจริยธรรม" เพ่ือให้บุคคลในกลุ่มและองค์กร
นั้นได้ปฏิบัติตาม เป็นการรักษาส่งเสริมเกียรติคุณในวิชาชีพ คุณธรรมเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของกุศลธรรมที่ควร
ปลูกฝังในจิตใจ ส่วนจริยธรรมเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติที่ดีงามที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น คุณธรรม
และจริยธรรมเป็นของคู่กันมักใช้ร่วมกัน คุณธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจริยธรรม จริยธรรมเป็นผลของการมีคุณธรรม 
ผู้ใดมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้นั้นมีจริยธรรมไม่ลักทรัพย์ ไม่ทุจริต ไม่คดโกง ย่อมท าให้เกิดความประพฤติที่
ดีงามท้ังกาย วาจา ใจ และใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตต่อไป  

 ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
จงึได้จัดท าโครงการเรียนรู้วิถีพุทธ ให้แก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้สามารถน าหลักธรรมค าสั่งสอน
ทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ครอบคลุมสังคมแห่ง
การเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 
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3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธแก่เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1, 
15, บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 ได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะเกิดผลดีในการ
ด ารงชีวิตของยุคสังคมปัจจุบัน 
 2. เพ่ือให้เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1, 15, บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 และบ้านหนอง
เม็ก หมู่ที่ 8 มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาตามหลักวิถีพุทธ
ในการด าเนินชีวิต 
 3. เพ่ือให้เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1, 15, บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 และบ้านหนอง
เม็ก หมู่ที ่8 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าหลักธรรมศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตน และพัฒนาจิตใจอย่างมีเหตุ
มีผลในการด ารงชีวิต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เด็กและเยาวชนนาหัวบ่อ  จ านวน 160 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62, บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1, 15, บ้านบวัห้วยทราย หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 
6. วิธีด าเนินการ  

1. เขียนโครงการเพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่ออนุมัติ 
 2. ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปประเมินผล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ทุกปีงบประมาณ (พ.ศ.2560 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1, 15, บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเม็ก หมู่
ที่ 8 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะเกิดผลดีใน การ
ด ารงชีวิตของยุคสังคมปัจจุบัน 
 2. เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1, 15, บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเม็ก หมู่
ที่ 8 มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาตามหลักวิถีพุทธในการ
ด าเนินชีวิต 

3. เด็กนักเรียน และเยาวชน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 1, 15, บ้านบัวห้วยทราย หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเม็ก หมู่
ที ่8 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าหลักธรรมศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตน และพัฒนาจิตใจอย่างมีเหตุมีผลใน
การด ารงชีวิต 
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  1.3.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1)  โครงการพัฒนาความคิดของเยาวชน 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาความคิดของเยาวชน 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีมากมายหลายประการ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนเองครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีสาเหตุจากหลายประการ เช่น การอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง 
ครู เพ่ือน ปัญหาของยาเสพติด อบายมุข สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบันที่ท าให้ผู้ปกครองไม่มีเวลา
อบรมดูแลอย่างใกล้ชิด ขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้ขาดสติ ความรอบคอบในการใช้วิจารณญาณของเด็กและเยาวชน 

 สภาพสังคมในต าบลนาหัวบ่อก็เช่นกัน ซึ่งอยู่ภายใต้กระแสการพัฒนายุคทุนนิยมที่มีเงินเป็นศูนย์กลาง
อ านาจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสารที่ทันสมัย การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขาด
ความสมดุล ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชน เช่น เร่งรีบ แข่งขัน ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดในการด ารงชีวิติของ
เด็กและเยาวชนภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม ขาดการคิดวิเคราะห์กลั่นกรองในการเลือกรับน าไปปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล เกิดความเครียด จากสภาพแวดล้อมท าให้ร่างกาย จิตใจและสติปัญญาอ่อนแอ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพของสังคม ย่อมต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิดที่ริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นทรัพยากรที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบค่านิยม ๑๒ ประการ ให้กับคนไทยโดยเป็นการ
น าค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมา   ช้านาน รวมทั้งพระราชด าริสอนใจที่ส าคัญ มารวบรวมและเรียบเรียงให้จ า
ง่าย เพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ได้มอบเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ยึดถือ
และปฏิบัติตาม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชนได้ใช้ชีวิตใน
สังคมไทยแบบมีความสุขตลอดไป 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการสาธารณะในพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้แห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายแุละผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  
๑๖ (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่    
จึงจัดท าโครงการพัฒนาความคิดของเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น า
แนวคดิ  หลักการด ารงชีวิตที่ถูกต้อง ตามหลักสูตรโครงการ น าไปใช้การด ารงตนในสังคมต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการความคิดของเด็กและเยาวชน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและเกิดแนวคิดในการ

แก้ปัญหาได้อย่างมีความสุข 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในอนาคต 

๔. เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะก่อให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคมใน
อนาคตต่อไป 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  จ านวน   ๓๕๐  คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

โรงเรียนบ้านนาสาวนาน ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ  

๑. จัดเตรียมโครงการและงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน 
๒. แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ 
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ 
๔. จัดเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการ 
๕. ด าเนินโครงการ และประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
- 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑. เด็กและเยาวชนมีการพัฒนากระบวนการคิดมากข้ึน 
๒. เด็กและเยาวชนเกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและเกิดความคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างมี

ความสุข 
๓. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องตามท่ีสังคมต้องการในอนาคต 
๔. เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ตรงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

   

1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1)  โครงการค่ายวิชาการ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการค่ายวิชาการ 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพหรือ
เสริมสร้างพลังที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่งสามารถท าได้ตั้งแต่จุดแรกเริ่มและตลอดชั่ววัยของชีวิต ซึ่งเป็นการ
อบรมบ่มนิสัยในมนุษย์สามารถประพฤติตน เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ด ารงชีวิตและ          การ
ประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ จึงถือได้ว่า การพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาเองได้ 
ปลูกฝังให้เกิดทักษะในการคิด การค้นคว้า แสวงหาความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้  การสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข อันจะ
ส่งผลประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาเป็นคนไทยที่มีความสมบูรณ์ เป็น
คนดี มีปัญญา และมีความสุข 



42   

 ต าบลนาหัวบ่อ มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน ๗ แห่ง เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีใช้โรงเรียนเป็นสถานศึกษา
ที่เป็นฐานการเรียนรู้ แต่เด็ก และ เยาวชนในเขตต าบลนาหัวบ่อ ยังขาดทักษะทางด้านวิชาการ  และทักษะของ
ตนเองในการเรียนรู้ตามความถนัดและตามความสนใจของผู้เรียน 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๖) ให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
จึงได้จัดท าโครงการค่ายวิชาการ ให้แก่เด็ก และเยาวชน ในหมู่บ้านภูเพ็ก โรงเรียนบ้านภูเพ็ก ได้เข้าค่ายวิชาการจัด
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนในรูปแบบของ
การจัดค่ายวิชาการเพ่ือให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตามความถนัด และ  ตามความสนใจของตนเอง เกิด
ทักษะ ได้รับประสบการณ์ตรงสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการให้กับเด็ก และเยาวชนโดยจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตาม ความ
ถนัดและความสนใจ 
 ๒. เพ่ือให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ๓. เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
          1. เด็ก และเยาวชนในหมู่บ้านภูเพ็ก โรงเรียนบ้านภูเพ็ก  จ านวน 40 คน 
 2. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

โรงเรียนบ้านภูเพ็ก เด็ก และเยาวชนบ้านภูเพ็ก ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ  

          ๑. เขียนโครงการเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่ออนุมัติ 
 ๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 ๓. ด าเนินตามโครงการ 

๔. สรุปประเมินผล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

- 20,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑. เด็ก และเยาวชนได้เสริมสร้างทักษะด้านวิชาการโดยจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 
 ๒. เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ๓. เด็ก และเยาวชน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   

2)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
2.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยยังประสบปัญหาด้านยาเสพติด และการระบาดอย่างต่อเนื่องของยาเสพติดเป็นผลให้
เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็น
การท าลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพ
ติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้
น ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม   เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อ
ปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

 จากสถานการณ์ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพสิ่งเสพติดมากที่สุด ทั้งในและนอก
โรงเรียน ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ก็เป็นต าบลหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของสิ่งเสพมาก
พอสมควร ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย จาก
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ท าให้คนเกิดอารมณ์เครียด มีปัญหาทางด้านจิตใจ 
จึงหันไปใช้สิ่งเสพติดเพ่ือลดความเครียดของจิตใจลง โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้
ในด้านต่างๆ แก่นักเรียนแล้วยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพ
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษามากยิ่งขึ้น จึง
มีความจ าเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน    

 ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50    (6) 
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เพ่ือเพ่ือการรณรงค์ปลุก
จิตส านึก และสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตส าคัญของประเทศ 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย 
สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ 

2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด 
3. เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติด ภายในโรงเรียน 
4. เพ่ือรณรงค์ให้เยาวชน นักเรียน ได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เด็กและเยาวชน บ้านหนองดินด า หมู่ที่ 2, บ้านกลาง หมูท่ี่ 10, บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9, 17, บ้านโนน
สูง หมู่ที่ 18, บ้านนาดี หมู่ที่ 7, 14, 16, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6, 11, 19, นักเรียนในโรงเรียน จ านวน  3 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกลางหนองดินด า, โรงเรียนบ้านนาสาวนาน, โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 500 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ  

1. เขียนโครงการเพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่ออนุมัติ 
 2. ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

- 60,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. เด็กนักเรียนและเยาวชน ได้มีจิตส านึก มีความรู้ความเข้าใจของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพ
อนามัย และผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ 

2. เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด 
3. มีแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติด ภายในโรงเรียน 
4. เยาวชน นักเรียน เกิดการรับรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

3)  โครงการเยาวชนรักษ์ดนตรี  
1.  ชื่อโครงการ  โครงการเยาวชนรักษ์ดนตรี 
2.  หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชน เป็นบุคคลซึ่งเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต แนวทางการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนจึงต้องพัฒนาให้ครบทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ดนตรีจัดเป็นศาสตร์แขนง
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ ช่วยเติมเต็มความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งสติปัญญาและอารมณ์ การเรี ยนดนตรี
ย่อมสามารถแบ่งผู้เรียนให้เป็นนักดนตรีที่ดี ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี และผู้ฟังดนตรีซึ่งเข้าใจและเห็นความส าคัญ 
สามารถสนับสนุนการดนตรีให้เจริญก้าวหน้าขึ้น "กิจกรรมดนตรี" เป็นกิจกรรมสันทนาการที่ให้ประโยชน์กับเด็ก
และเยาวชนมากกว่าการที่เขาเล่นดนตรีได้ เพราะการท ากิจกรรมกลุ่มใดๆ กับเด็กและเยาวชนย่อมให้ผลดีต่อ
เยาวชนในเรื่องของจิตใจ อารมณ์ สังคมควบคู่ไปกับประโยชน์โดยตรงของกิจกรรมนั้น  

 ศิลปวัฒนธรรมเป็นสมบัติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นระยะเวลายาวนาน อันเป็นมรดกตกทอดจากรุ่น สู่รุ่น ซึ่งดนตรีพ้ืนบ้านที่บรรพชนได้
รังสรรค์เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา นับวันจะถูกกลืนให้สูญหายสลายไปจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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วัฒนธรรม เทศบาลต าบลนาหัวบ่อจึงได้ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ชุมชนควรอนุรักษ์ไว้ คือ ดนตรีพ้ืนบ้าน ที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม 
อุดมคติและวัฒนธรรมไทย มีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง ลีลาการร้อง การบรรเลง ที่เป็นแบบแผน และมีลักษณะเฉพาะ 
เผยดนตรีพ้ืนบ้านคู่เมือง ให้ออกมามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้ ของ
เด็กและเยาวชน ในการเสริมทักษะด้านดนตรีพ้ืนบ้านไทยต่อไป 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) ให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนรักษ์ดนตรี ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ และเด็กนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ได้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามสืบไป 

3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนรู้รักษ์ และสืบทอดมรดกของดนตรีพ้ืนบ้าน และ
วัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เด็กนักเรียนและเยาวชนให้รู้จักการท างานเป็นทีม 
 3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้มีความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน และมีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. เพ่ือให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นดนตรี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ, เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 
จ านวน 150 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 
6. วิธีด าเนินการ  

1. เขียนโครงการเพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่ออนุมัติ 
 2. ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

- 20,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. เด็กนักเรียนและเยาวชน มีจิตส านึก มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน และวัฒนธรรมไทย  
 2. เด็กนักเรียนและยาวชนเกิดความสามัคคีในหมู่เด็กนักเรียนและเยาวชน รู้จักการท างานเป็นทีม 
 3. เด็กนักเรียนและเยาวชนได้มีความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน และมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. เด็กนักเรียนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นดนตรี 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
1) กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรี 
    ต าบลนาหัวบ่อ”  
2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดัท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ ความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ การประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ ตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม 
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กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้อง

ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ที่ได้สร้าง ความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่ 
นอกทาง จะมีได้ไม่มาก เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่
คนท างานในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ ป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ ด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1   ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ ต่อสาธารณะชน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต – มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  จ านวน 1 ฉบบั  

10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน การทุจริต 
ของบุคลากรได้  

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
 

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังใน 

เรื่องการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

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

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นบุคลากร ที่มี ความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐาน ในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
ต่อไป และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ 
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
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3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ ตรวจสอบ

ได้  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน

เก่งเข้ามาท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/ 
เงินเดือน  

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

– มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล  จ านวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ์  
- บุคลากรของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ บริหารงาน 

บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน การทุจริต 

ของเจ้าหน้าที่ได้  
 

2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ  ปลัดเทศบาล หัวหน้า 
ส านักปลัดและผู้อ านวยการกอง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้า
ส านักปลัดและผู้อ านวยการกอง  
2. หลักการและเหตุผล  
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เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ หนึ่งที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  12)  พ.ศ.2546   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท า
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  
12)  พ.ศ.2546 มาตรา 48 สัตตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล  มาตรา  48  เอกูนวีสติ  ให้มีปลัดเทศบาล
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  มาตรา  48  วีสติ  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง
นายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้
รองนายกเทศมนตรีตามล าดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน  อ านาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือ
การปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  
เทศบัญญัติ  หรือค าสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  
เทศบัญญัติ  หรือค าสั่งนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  
นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือโดยให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  ให้ท าเป็นค าสั่งและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของพนักงานเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
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3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ มิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัด และ ผู้อ านวยการกอง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่ง
การ  

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ ถือ
ปฏิบัติ  

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  

 

3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง ของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น ในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ ได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานบุคคลากรเป็นเลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลนาหัว
บ่อ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และและพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานบุคคลากรเป็น
เลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลง
วันที่ 19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

งานบุคลากร  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด  

1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี”  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง 
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงมี กิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสัง่
การที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และ มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 

หนังสือที่เก่ียวข้อง  
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
กองคลัง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย ตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ สั่ง
การที่เก่ียวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป ใน
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 

2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ บริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนและ 
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การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง  
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน 

งบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  
 

3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน ใน

การจัดหาพัสดุ  
 

6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ 
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

4) กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง”  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เนื่องจากเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ สาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลต าบลนาหัวบ่อจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
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ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาว ที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆ ของเทศบาล  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ 

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
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- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  

 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง 
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

          1) กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ”  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ 
    พึงพอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของ 
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานเทศบาล 
เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขอ อนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ติดตาม ความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ 
โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงาน  เพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่
ละกระบวนงาน ใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการตามล าดับ 
จัดสถานที่ สิ่งอ านวย ความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้
ได้รับความพึงพอใจ โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

นอกจากนี้ เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน, ด้านการส่งเสรมิ
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้าน งานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)   โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้าง ความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการ ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ  

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย ทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า
, ด้านน้ าเพือ่การบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม ผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม อาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ ไม่
เลือกปฏิบัติ  

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
 

2) โครงการจัดจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  12  พ.ศ.  
2546) และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และ ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัด จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาร
ธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นท้ัง 19 หมู่บ้าน นั้น  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน ได้รับประโยชน์ 
หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการ ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  12  พ.ศ.  2546) 
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ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้าง ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง 
พอใจ  

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน  

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต จังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่ จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตต าบลนาหัวบ่อตามรูปแบบที่ก าหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลต าบลนาหัวบ่อทราบ  
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
- 15,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลผลิต  – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
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- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 

  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1) กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”  
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ 
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาหัวบ่อ  
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ  
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
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6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่เทศบาลต าบลนาหัวบ่อต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด ที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ ราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน ที่
นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา ปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อและ
ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความ

ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

2) โครงการลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ  
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น กฎหมายที่
เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร ราชการต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้ การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก ในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
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ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุก

ท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากท่ีสุด   เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการ ที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน ผู้ 

มาติดต่อขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล การ

ด าเนินงานได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตต าบลนาหัวบ่อและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน 

ทราบโดยทั่วกัน  
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน บริการ 
6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 

ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน การ 

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ทุกปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกองในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน ผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ  
 

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล การ
ด าเนินงานได้  

 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

1) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/ มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณา ถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ และเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่ การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผล ของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วตัถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  
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6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาล หรือผู้อ านวยการกองทุกกอง เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือผู้อ านวยการกองทุกกอง ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกองในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย 

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2) มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  12  พ.ศ.  2546) ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้
เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ ในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการ
มอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองทุกกอง 
ได้ปฏิบัติราชการ แทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีแล้วเสนอให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ
พิจารณา  

6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปฏิบัติราชการแทน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

๓) มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้ อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็
อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น ช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้  

ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรการ การมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ  

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 
คือรองนายกเทศมนตรี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลนาหัวบ่อมอบอ านาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นคือรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองช่าง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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มีการออกค าสั่งมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

๔) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการ 
กองทุกกอง  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองทุก
กอง 
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ หนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  12  พ.ศ.  2546) หน้าที่ตามพระราชบัญญัต
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  12  พ.ศ.  
2546)  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความ ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  12)  พ.ศ.2546 มาตรา 48 สัตตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาล  มาตรา  48  เอกูนวีสติ  ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  
และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  มาตรา  48  วีสต ิ อ านาจ
หน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  ในกรณี
ที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน  
อ านาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  หรือค าสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ใด  ถ้ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  หรือค าสั่งนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือ
โดยให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 
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ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ ต้องการ

ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี มาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ ประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ ผู้อ านวยการกองทุกกอง จ านวน 4 
ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
และ ปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกองมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่ง
การ  

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ ถือ
ปฏิบัติ  

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  

       - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ 
ทุจริต 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  2560 
2. หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น 
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น       ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุง
รัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน
แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ 
พึงละเว้น 

2.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง 
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คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย 
การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   คือ 
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร 
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท 
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลนาหัวบ่อจึงให้จัดท า
โครงการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการ
กระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

2550  มาตรา  279 
3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 
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4. เป้าหมาย 

4.1  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อผู้มีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

4.2  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อผู้มีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  2  ครั้ง 
 4.3  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  2  ฉบับ ( 6 เดือนต่อ 1 ฉบับ ) 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2  เพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ 
6.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล 

นาหัวบ่อผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  2560   
6.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  2560  สิ้นเดือนมีนาคม   2560  และสิ้นเดือนกันยายน 2560 

6.6  ด าเนินการตามโครงการ 
6.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีความภาคภูมิใจในการได้รับการ
เชิดชูเกียรติ 
 10.2  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ิมมากขึ้น 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ 
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ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาหัวบ่อ 
5. สถานทีด่ าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  (ประชาชน) 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 -  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  และกองสวัสดิการสังคม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลโนนกอก คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  ประชุมคณะกรรมการ 
 5.2  ด าเนินคัดเลือกโดยคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3  มอบใบประกาศนียบัตร  
 5.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปี 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   
 

9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ  
10. ผลลัพธ์ 
 10.1  เกษตรกรที่ได้รับประกาศนียบัตรได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี ในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง ข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ ระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 

ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง ความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการ 
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
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3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกองในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 

2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ 
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ 
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ ราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ที่ก าหนด  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อกับปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดและ
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
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3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564  

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล การ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

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

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

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง การ 

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้ 

จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ หน่วยงาน
ในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว  

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
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1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

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

 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 

หน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เนื่องจาก เห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีนักวิชาการตรวจสอบภายในท า
หน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน 
ราชการ การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง ปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วง ไปยัง สตง.แล้ว 
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ 
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งาน
สอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่าย นิติกรและด าเนินการทางวินัย มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ 
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ด าเนินการตาม อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เพ่ือ 
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ พบการ

ทุจริต  
10.2 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร กิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
 

2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ ดแูลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ 
การทุจริต จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้ 
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน ทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  
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ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อจากหน่วยงาน ภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
-  การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ คณะท างาน 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล

ต าบลนาหัวบ่อ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ  
 

2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียน กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ ยื่นค าร้องเรียนผ่าน 
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการ 
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เรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร ภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
นาหัวบ่อ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ โดยปฏิบัติ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
 

๒) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน กล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
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2. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด กั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ บริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท ามาตรการการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาหัว
บ่อว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย มิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณา รับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ และ เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนัก ถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  

“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า 
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
โดยมิชอบ 

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา 
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ แก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วน ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อให้มี ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ 
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ โดยมีงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านัก
ปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน ต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง  
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จ านวน 1 แห่ง  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
 

2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ”  
2. หลักการและเหตุผล  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได้  
 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  ดังนี้  
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
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3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

 

4. เปา้หมาย  
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง  
2. ระเบียบเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 ชุด 
3. ประกาศเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา ข้อมูลข่าวสาร

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จ านวน 1 ฉบับ  
4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 
6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม  2560  เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  

1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
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2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้ หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม ภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เปา้หมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น ไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/ส านัก เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
 



84  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
 

๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ เทศบาล
ต าบลนาหัวบ่อ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ 
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ ป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ 
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
4. เปา้หมาย/ผลผลิต  

ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน การเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ การบริหารงาน
ของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มี

ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  
1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ”  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้ หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เปา้หมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน สืบค้น

ได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจ 

หน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของ ประชาชนในท้องถิ่น  

1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 
๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  มีผลใช้บังคับ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จภายในเดือน  ตุลาคม  ของทุกปี   เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   แผนพัฒนาหมู่บ้าน    และแผนชุมชน   อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าส าหรับมีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและปฏิบัติให้เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงมีโครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ประจ าปี ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืน
ที่มาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนชุมชน / แผนพัฒนาหมู่บ้าน
และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนา
หัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ประจ าปี ๒๕๖๐  
3. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
          ๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนและมีการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ตามความต้องการของ
ประชาชนเพื่อจะได้น าข้อมูล   หรือปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
          ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๓.๔ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๙                                             
          ๓.๕ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยมี
แผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน  
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 ๓.๖ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณของ

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  
4. เปา้หมาย  

๔.๑ สัดส่วนประชาคมระดับต าบลจ านวน    ๑๕๐    คน  
 ๔.๒ สัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านจ านวน  ๔๕๐  คน 

(ค านวณสัดส่วนประชาคมทั้งระดับหมู่บ้านและต าบลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ของผู้เข้าร่วมประชุม) 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.๑ จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   พิจารณาอนุมัติ  

         6.๒ ก าหนดวัน และเวลาในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ    
          6.๓ แจ้งผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องและประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมประชาคม  
          6.๔ จัดประชุมให้ความรู้และประชาคมระดับหมู่/ต าบลเพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน  
          6.๕ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านพร้อมจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
          6.๖ จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบล  
          6.๗ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง   ข้อมูล  ประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหา  ความต้องการ น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี  แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
          6.๘ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
          6.๙ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
          6.๑๐ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 25๖๑  

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
๑๐.๒  ได้ทราบถึงปัญหาของประชาชนและมีข้อมูลเพ่ือการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 

          ๑๐.๓  ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ไปใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

๑๐.๔ มีการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  (แก้ไขเพ่ิมเติมถ) ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๐.๕ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาหัวบ่อมีแผนพัฒนาสี่ปีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบา

ต าบลนาหัวบ่อเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาที่เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากข้ึน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
๑๐.๖ ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณของ

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 
 

๒) โครงการด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย ให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง หรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อกับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เปา้หมาย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี ส่วนได้

เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ ของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม และมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น 

และเร่งด่วน  
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง ร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  
6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4274 6375 ทางโทรสารหมายเลข 0 4274 6375   
6.3 ทางเว็บไซต์ เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ www.nahuabo.co.th  
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6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
๑) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่าง เท่าเทียมกัน ทั่วถึง
เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียม
และโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เปา้หมาย/ผลผลิต  
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ www.nahuabo.co.th  
- ผ่าน โทรศัพท์หมายเลข ๐ 0474 6375  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตุลาคม 25๖0 – กันยายน 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

http://www.nahuabo.co.th/
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9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง ร้องเรียน 
 

   ๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้าน การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้น การบริการให้ประชาชนอยู่
ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการ แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมี
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
โดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  

4. เปา้หมาย  
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

 

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
5.4 ด าเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา สั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง 

ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่  
1) ไปรษณีย์  
2) โทรศัพท์  
3) โทรสาร  
4) เว็บไซต์  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญประจ าปีท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน 
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
สอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ ร้องเรียน/
ร้องทุกข์  

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
 

๒) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ แล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ มา

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค ประชาชน

ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. เปา้หมายการด าเนินการ  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีการด าเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ทุกปีงบประมาณ   
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
9. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลนา
หัวบ่อ โดยงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท ารา่งแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ให้สอดคล้องกับประเด็น หลักการพัฒนาที่
ประชาคมต าบล และคณะกรรมการพัฒนาต าบลเขาซก ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เปา้หมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จ านวน 10 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลนาหัวบ่อ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
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2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 
๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  มีผลใช้บังคับ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จภายในเดือน  ตุลาคม  ของทุกปี   เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   แผนพัฒนาหมู่บ้าน    และแผนชุมชน   อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าส าหรับมีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและปฏิบัติให้เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงมีโครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ประจ าปี ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืน
ที่มาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนชุมชน / แผนพัฒนาหมู่บ้าน
และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนา
หัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ประจ าปี ๒๕๖๐  
3. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
          ๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนและมีการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ตามความต้องการของ
ประชาชนเพื่อจะได้น าข้อมูล   หรือปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
          ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๓.๔ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๙                                             
          ๓.๕ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยมี
แผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน  
          ๓.๖ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณของ
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  
4. เป้าหมาย  

๔.๑ สัดส่วนประชาคมระดับต าบลจ านวน    ๑๕๐    คน  
 ๔.๒ สัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านจ านวน  ๔๕๐  คน 

(ค านวณสัดส่วนประชาคมทั้งระดับหมู่บ้านและต าบลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ของผู้เข้าร่วมประชุม) 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 
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6. วิธีด าเนินการ  

6.๑ จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   พิจารณาอนุมัติ  
         6.๒ ก าหนดวัน และเวลาในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ    
          6.๓ แจ้งผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องและประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมประชาคม  
          6.๔ จัดประชุมให้ความรู้และประชาคมระดับหมู่/ต าบลเพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน  
          6.๕ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านพร้อมจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
          6.๖ จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบล  
          6.๗ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง   ข้อมูล  ประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหา  ความต้องการ น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี  แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
          6.๘ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
          6.๙ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
          6.๑๐ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 25๖๑  

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  

๑๐.๒  ได้ทราบถึงปัญหาของประชาชนและมีข้อมูลเพ่ือการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 

          ๑๐.๓  ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ไปใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

๑๐.๔ มีการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  (แก้ไขเพ่ิมเติมถ) ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๐.๕ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาหัวบ่อมีแผนพัฒนาสี่ปีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบา

ต าบลนาหัวบ่อเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาที่เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากข้ึน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

๑๐.๖ ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณของ

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 
 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- ไม่มี – 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
1) โครงการ “การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน”  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ ทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามก าหนด  
4. เปา้หมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน 

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

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ   
6. ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ 
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

๑) กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ี
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล  

ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่ และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ 

ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เปา้หมาย  

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก)  
 

๒) มาตรการ “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้เทศบาลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของ
หน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน สิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับ ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม  การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ ให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป 
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ ดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด  

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต  

ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ บริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  

6.2 หัวหน้าสว่นราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

6.3 หัวหน้าสว่นราชการของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ รายงานผลการด าเนินการแผนการ ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ประชุม พิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ หรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
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6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ 

เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยตรวจสอบภายใน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ

ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้  

4.2.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

๑) กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ 
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ 
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการ ที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ 

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
ความถูกต้องได้  
4. เปา้หมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยส่งไปยังก านัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์  และปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  เพ่ือให้ประชาชนทราบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ
ส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลังเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ  
 

4.2.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
-  ไม่มี  -  

 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  

1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ  ผู้น าท้องท่ี 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ  ผู้น าท้องที่ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ ผู้น าท้องที่  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของท้องถิ่น ในการจัดให้มีการบริการ
สาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่
จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติตนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและส่วนราชการต่างๆ 
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หากคณะผู้บริหาร ผู้น าและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
จริยธรรม   มีจิตส านึกท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าดีก็จะเกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลและประเทศชาติเป็นส าคัญ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริม
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้ไขกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่าง
เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ส่งให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติตน  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปน าไปยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้ 
 ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
 ๓) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่จะขัดเกลาอุปนิสัย และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว การท างานและการบริการประชาชนให้รู้จักคิดแบบ
สร้างสรรค์  คิดเป็น  ท าเป็น  สามารถแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจต่อโลกและชีวิตมากข้ึน  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วน
ราชการ  ผู้น าท้องที่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ต าบลนาหัวบ่อ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ปฎิบัติงานยุคใหม่ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.๔ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมอย่างมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์
 3.๕ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันและกัน ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม 
 3.๖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถน า
คุณธรรมไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 3.๗ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ รู้จักคุณค่าของการท างาน มีความอดทน 
ประหยัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ  ผู้น าท้องที่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
6. วิธีการด าเนินการ  

๖.๑ ประชุมปรึกษาหารือ 
 ๖.๒ เขียนโครงการ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการ 

๖.๓ ประชาสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อทราบ และเข้าร่วมโครงการ 
 ๖.๔ เตรียมเอกสารการอบรม 
 ๖.๕ ติดต่อประสานงานสถานที่จัดอบรม 
 ๖.๖ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ    

๖.๗ สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ  

50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
10. ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้าน การทุจริต และ

ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 

2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
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2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันทั่วโลกก าลังเผชิญกับประเด็นความท้าทายต่างๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ดังนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศจากระดับรากหญ้า จนถึงระดับประเทศตามล าดับ 
จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และตลอดจนผู้แทนภาคประชาชน จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อทุนมนุษย์ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการประยุกต์น าศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ตามแนวประชารัฐไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และผู้แทนภาคประชาชนในแต่ละระดับล้วนแต่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการน าองค์กรไปสู่การจัดการบริหาร
องค์กรของท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่สากล ดังนั้น ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในแต่ละ
ระดับตลอดจนผู้แทนภาคประชาชน จึงควรที่จะได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถน าองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและท้องถิ่นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผู้แทนภาคประชาชน เพ่ือจะได้มีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถน าไปประยุกต์สู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรไปสู้ระดับชาติ
ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นแห่ งอนาคตและให้
เป็นไปตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างมีประสิทธิภาพทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
3. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้แทน
ภาคประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและความส าคัญต่อการน าศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานจัดการท้องถิ่น 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง และผู้แทนภาคประชาชน ในการบริหารจัดการท้องถิ่นส าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต 
๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ และ
ผู้แทนภาคประชาชน ได้ถวายความอาลัยและมีโอกาสได้สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา     
ภูมิพลอดุลยเดช 
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
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5. ระยะเวลา 4 ปี  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
6. วิธีด าเนินการ  

6.๑ วางแผนการจัดท าโครงการ 
 6.๒ ด าเนินการส ารวจ ประสานเส้นทางและหน่วยงานเป้าหมาย 
 6.๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 
 6.๔ แจ้งส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่/ผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
 6.๕ ด าเนินการโครงการตามก าหนดการ  

6.๖ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
7. งบประมาณ  

340,00  บาท  ( งบประมาณจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี) 
8. สถานที่ด าเนินการ  

8.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 8.๒ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร 
 8.๓ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอ    บ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 8.๔ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

( สถานที่จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี) 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้แทนภาคประชาชน ได้
น านโยบายของรัฐบาลไปใช้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้แทนภาคประชาชน ได้
มีความรู้ความเข้าใจและความส าคัญต่อการน าศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหาร งานจัดการท้องถิ่น 
 ๑๐.๓ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้แทนภาคประชาชน ได้
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นส าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต 

 ๑๐.๔ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบล
นาหัวบ่อ และผู้แทนภาคประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  

 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 
บริหารตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

1) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหาร”  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก 
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการ
ทุจริต  

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย ตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

4. เปา้หมาย  
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีการด าเนินงาน  
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

          6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการ
ประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา  ส านักปลัดกเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
 

10. ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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๒) กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล”  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย 
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท 
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี 
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข 
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา กับ
ฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ
เทศบาล 

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วตัถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน  

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เปา้หมาย  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  จ านวน 12  คน  

5. พื้นที่ด าเนินงาน  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินงาน  
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้ง ในที่ประชุมสภาเทศบาล 

เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
 

10. ผลลัพธ์  
การพัฒนาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด

ทัศนคติที่ดี  
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ 

ทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
๑) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  มาตรา  57  บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ข้อมูล  ค าชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานราชการของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ก่อนการ
อนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัย  
คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น  และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว”  ในระบบประชาธิปไตย  การให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง  เป็นการสมควรก าหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสาร  ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  เพ่ือพัฒนา
ระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 
 ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540  เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มีกฎหมายรองรับสิทธิของ
ประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพ่ือรองรับ  “สิทธิได้รู้”  
(right  to  know)  ของประชาชน 
 เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด  โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อในด้านต่างๆ  นั้น  ผู้น า
ชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  จึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือที่จะสามารถน าไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้  ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผย
ได้ตามหลักที่ว่า  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดข้อยกเว้น”  

จากเหตุผลข้างต้น  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540  ให้กับผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของทางราชการมาก
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพื่อให้ผู้น าชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
นาหัวบ่อมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540   
 3.2  เพื่อให้ผู้น าชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
นาหัวบ่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  พ.ร.บ.
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.3  เพื่อให้ผู้น าชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
นาหัวบ่อมีทัศนคตทิี่ดีในการท างานร่วมกันในองค์กรและชุมชน 

3.4  เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เปา้หมาย/ผลผลิต  
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  65  คน  ดังนี้ 

1.  ประชาชนทั่วไป  หมู่ที่  1-19  ต าบลนาหัวบ่อ  จ านวน  38  คน 
2.  คณะผู้บริหาร  จ านวน  4  คน 

 3.  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  จ านวน  12  คน 
4.  หัวหน้าสว่นราชการและพนักงานเทศบาลที่เก่ียวข้อง  จ านวน  11  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.2  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรม 
 6.3  ด าเนินการอบรม 
 6.4  ติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

-  10,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้น าชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร    พ.ศ.2540 
 10.2  ผู้น าชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 

10.3  ผู้น าชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหัว
บ่อมีทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกันในองค์กรและชุมชน 
 10.4  ลดความขัดแย้งและสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 

………………………………………… 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ การทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” และ นโยบายของรัฐบาล ข้อ
ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เป็นเอกสารที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด   เทศบาลต าบล 
นาหัวบ่อ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564  เป็นกรอบแนวทางในการ
ป้องกันการทุจรติต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน มกราคม พ.ศ.2561  
 
  

(นายประวิน  การุ ญ)  
     นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าส่ังเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
ที่   26 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 
------------------------------------------------------ 

ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ ทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” และ นโยบายของรัฐบาล ข้อ
ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปีดังนี้  

1. นางประกายวรรณ  งันปัญญา  ปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ ประธานคณะท างาน 
2. นายศักย์วริษฐ์  อินธิแสง  รองปลัดเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ   คณะท างาน  
3. นางสิรียา  งิ้วเมือง   ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
4. นายณวรรณ  การุญ   ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
5. นางสาวสายพิน  ธิวะโต  รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  คณะท างาน 
6. นางชนดา  เจริญพร   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  คณะท างาน 
7. นางสาวพนารัตน์  นาโควงค์  หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  คณะท างาน  
8. นางสุภาวดี  โยตะสิงห์   นักจัดการงานทั่วไป  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1. ศึกษาวิเคราะห์บทความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต  
2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
4. จัดท ารายงานติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลกรด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5. หน้าที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของสภาพของเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  
 

(นายประวิน  การุญ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 


