
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาคู 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   

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

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  3  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรทุจริตและยกระดับมำตรฐำนใน
กำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น  และไม่ท ำให้ประชำชนในท้อง ถิ่นเกิด
ควำมคลำงแคลงใจในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้ง  เป็นกลไกส ำคัญมิให้มีกำรใช้อ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรโดยมิชอบอีกทำงหนึ่งด้วย  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ  ได้ขอควำมร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแนนแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

บัดนี้  เทศบำลต ำบลนำคู  ได้จัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต   4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)         
เสร็จเรียบร้อยแล้ ว  จึงประกำศใช้ แนนปฏิบั ติกำรป้อ งกันกำรทุจริต  4  ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2564)            
ของเทศบำลต ำบลนำคู  แนบท้ำยประกำศนี้ 

 

 ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  23  พฤษภำคม  พ.ศ.  2560 
 
                                                       ประเสริฐ  จิตปรีดำ 

(นำยประเสริฐ  จิตปรีดำ) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลนำคู 
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อ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 



ค าน า 
 

 กำรจัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  4  ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เทศบำลต ำบลนำคู ฉบับนี้  
ได้จัดท ำขึ้นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – 
พ.ศ.  ๒๕๖๔)  อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรทุจริตและยกระดับมำตรฐำนในกำรป้องกัน
กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น  และไม่ท ำให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำม
คลำงแคลงใจในกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นกลไกส ำคัญ   มิให้มีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่   
ในกำรบริหำรรำชกำรโดยมิชอบอีกทำงหนึ่งด้วย 
 ส ำหรับกรอบกำรจัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  4  ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เทศบำล
ต ำบลนำคู  ได้จัดท ำขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ.  ๒๕๖๔)  และกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ  ประกอบด้วย  ๔  มิติ  ดังนี้ 
 มิติที่  ๑  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 มิติที่  ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 มิติที่  ๓  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 มิติที่  ๔  กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 เทศบำลต ำบลนำคู  เชื่อม่ันว่ำแนนป้องกันกำรทุจริตส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบำล
ต ำบลนำคู  ฉบับนี้  จะช่วยให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  และเป็นกำรแสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ.  ๒๕๖๔)  ที่ก ำหนดไว้ว่ำ  “ประเทศไทยใสสะอำด      
ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”   
 
 
      คณะกรรมกำรจัดท ำแนนปฏิบัติกำรและป้องกันกำรทุจริต 
       ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        เทศบำลต ำบลนำคู 
                 พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 
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๑ 

 

ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1.การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำร
บ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงำนที่อำจเก่ียวข้องกับกำรกระท ำกำรทุจริต  เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริต                        
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธินลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่ำปัจจัยที่มีนลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  
กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอ ำนำจมีวัตถุประสงค์
ส ำคัญเพ่ือให้บริกำรต่ำงๆของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น  มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
แต่ในทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมำกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ ำแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1) กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ  กำรท ำบัญชี  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  และกำรเงินกำรคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจำก
กำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 
 3) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 
 4) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่ เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 6) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่ เกิดจำกกำรตรวจสอบ  ขำดควำมหลำกหลำยในกำร
ตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
 7) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอ ำนำจ  บำรมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่ำในปัจจุบัน มีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม                      
กำรทุจริต  แต่พบว่ำยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต  ซ่ึงโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมำยและกฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ ำนำจหน้ำที่  โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูง                         
ก็เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต 
 2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่ มุ่งเน้นเรื่องวั ตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท ำให้คน                 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ มีแนวโน้มที่จะท ำพฤติกรรม             
กำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้ น  
โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน                         
ขำดกลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ  ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริต             
ของบุคคลเหล่ำนี้ 
 

 
 
 



๒ 

 

 4) การผูกขาด  ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ  ได้แก่  กำรจัดซ้ือ -จัดจ้ำง  เป็นเรื่องของกำร
นูกขำด  ดังนั้นจึงมีควำมเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่นลประโยชน์ทำงธุรกิจ  ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของรัฐ  รูปแบบของกำรนูกขำด  ได้แก่  กำรนูกขำด
ในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย  ควำมยำกจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต  เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น  ท ำให้เจ้ำ หน้ำที่
ต้องแสวงหำช่องทำงเพ่ือเพ่ิม “รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบรำณควำมซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำรเน้น          
เป็นพิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่ำคนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลั วบำป
น้อยลง  และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น   มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ ต้ังมำกกว่ำที่จะยึดนลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมท่ีผิด  ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี  คนที่มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต               
เป็นยกย่อ งคนที่มีเ งิน  คนที่เป็ นเศรษฐี   มหำเศรษ ฐี  คนที่ มีต ำ แหน่ งหน้ ำที่ก ำรงำนสู ง  ด้วย เหตุนี้                              
นู้ที่มีค่ำนิยมที่นิด  เห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ  เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกง                
เป็นคนฉลำด  ย่อมจะท ำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง  โด ยไม่มีควำมละอำยต่อบำป  และไม่เกรงกลัว          
ต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง  
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น  และส่งนลกระทบในวงกว้ำงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมม่ันคงของชำติ  เป็นปัญหำ       
ล ำดับต้นๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ  สังคมและกำรเมือง  เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วน
ในสังคมไทย  ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง  ภำครำชกำร  โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำก
ภำยนอกว่ำเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  และมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำน             
ของทำงรำชกำรอยู่ เสมอ  ซ่ึงได้ส่งนลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและควำมศรัทธำ ต่อระบบ                    
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง  ส่งนลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัป ชั่นมีนลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (Corruption Perception Index–CPI)  ซ่ึงเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency  
International–IT) พบว่ ำนลคะแนนของปร ะเทศไทยระหว่ำงปี 2555-2558  อยู่ที่  35-38 คะแนน                 
จำกคะแนนเต็ม  100  โดยในปี 2558 อยู่ อันดับที่ 76 จำก 168 ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับที่ 3                  
ในประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย  และล่ำสุดพบว่ำนลคะแนนของประเทศ ไทย           
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน  จำกปี 2558  ได้ล ำดับที่ 101 จำก 168 ประเทศ  ซ่ึงสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่ำในช่วงระยะเวลำที่น่ำนมำ  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำม                  
และกำ รป้ องกันกำ รทุ จ ริต   ไ ม่ว่ ำ จะเป็ นกำ ร เป็ นปร ะเทศภำ คีภำ ย ใ ต้อนุ สัญญำ สหประชำ ชำ ติ                                                         
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546                 
กำรจัดต้ังองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ            
ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว 3 ฉบับ  แต่ปัญหำกำรทุจริต                  
ในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สำเหตุที่ท ำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส ำคัญของสังคมไทย                                                                      
 
 
 



๓ 

 

ประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพ้ืนฐำนโครงสร้ำงสังคม  ซ่ึงเป็นสังคมที่ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์แนวด่ิง 
(Vertical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐำนของสังคมอุปถัมภ์ที่ท ำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน  โดยเฉพำะในหมู่ญำติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดควำมสบำย  
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ ำนำจ  คนไทยบำงส่วนมองว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซ่ึงนับ ได้ว่ำ
เป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำต้ังแต่อดีต  หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทย                 
ไปแล้ว  นนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรท ำงำนที่ไม่ไ ด้บูรณำกำรควำ มร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน                  
จึงส่งนลให้กำรท ำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ                  
ขำดควำมเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3  เริ่มจำก                
ปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564  ซ่ึงมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม             
มิติ ให ม่ที่ ป ระชำ ชนไ ม่เ พิกเฉย ต่อกำรทุ จริ ตทุ กรูปแบบ   โดย ได้รับควำ มร่ วมมือจ ำ กฝ่ ำยกำร เมือง                       
หน่วยงำนของรัฐ  ตลอดจนประชำชน  ในกำรพิทักษ์รักษำนลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้               
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ  โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอำด  ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”  มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมิน                    
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption  Perception  Index : CPI)  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564  
ซ่ึงกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิ ชอบ  
โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น  6  ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1  สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption  Perception  Index : CPI) 
 ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเกิดนลเป็นรูปธรรม
ในทำงปฏิบัติ  เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564)  เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมโปร่งใส  
สร้ำงค่ำนิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืน  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตน่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
ต่ำงๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน  อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงแท้จริง 

 
3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) เพ่ือยกระดับจิตส ำนึกรับนิดชอบในนลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง  
ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร  บุคลำกรของเทศบำลต ำบลนำคูรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลนำคูเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี               
(Good  Governance) 
 
 



๔ 

 

 4) เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (People’s participation)  และตรวจสอบ (People’s audit)  
ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลต ำบลนำคู 
 5) เ พ่ือพัฒนำ ระบบ กลไก  มำ ตรกำร  รวมถึง เครื อข่ำ ยในกำ รตร วจสอบกำรปฏิบัติ รำชกำ ร                       
ของเทศบำลต ำบลนำคู 
 
4.เป้าหมาย 
 1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง  ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร  บุคลำกรของเทศบำลต ำบลนำคู  รวมถึงประชำชน
ในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนท้องถิ่น  
ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม  กำรขัดกันแห่งนลประโยชน์และ
แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเก่ียวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้ำรำชกำร 
 3) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลนำคู 
 4) กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลนำคูที่ มี
ควำมเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 
 5) เทศบำลต ำบลนำคูมีแนนงำนที่มีประสิทธิภำพ  ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
 
5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง  ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร  บุคลำกรของเทศบำลต ำบลนำคู  รวมถึงประชำชน
ในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ำมำซ่ึงกำรสร้ำงค่ำนิยมและอุดมกำรณ์ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต (Anti-Corruption)  จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมำภิบำล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 
 2) เทศบำลต ำบลนำคูสำ มำ รถบริห ำร รำ ชกำรเป็น ไปตำ มหลั กบริห ำร กิจ กำรบ้ำ นเ มืองที่ ดี                   
(Good  Governance)  มีควำมโปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้ 
 3) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะพลเมือง
ที่มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น  อันจะน ำมำซ่ึงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเน้ำระวัง                 
กำรทุจริต 
 4) สำมำรถพัฒนำระบบ  กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจส อบกำรปฏิบัติรำชกำร                    
ของเทศบำลต ำบลนำคูทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 5) เทศบำลต ำบลนำคูมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ  ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริต
และประพฤ ติมิชอบ  จนเป็นที่ย อมรับจำ กทุ กภำคส่วนให้ เป็น อง ค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้นแบบ                 
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  อันจะส่งนลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือกัน             
เป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาคู 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก          
แก่บุคลากร                     
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ด้วยการปฏิบัติราชการ            
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
       (1) โครงกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมแก่นู้บริหำร  สมำชิกสภำ  
และพนักงำนของเทศบำลต ำบลนำคู 
 1.1.2 ด้วยการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
        (1) มำตรกำร “ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของ
เทศบำลต ำบลนำคู” 
1.1.3 ด้วยการไม่กระท าให้เกิด         
การขัดกันแห่งผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
        (1) โครงกำรเสริมสร้ำงและ
รณรงค์กำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำน  

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
        (1) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
หญ้ำแฝกตำมแนวพระรำชด ำริ 
        (2) โครงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
1.2.2 ในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
        (1) โครงกำรฝึกอบรมด้ำน
อำชีพ  

 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 

100,000 
 

 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 

100,000 
 

 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 

100,000 
 

 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 

100,000 
 

 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก         
แก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 ในความซื่อสัตย์สุจริต 
        (1) โครงกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติ 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 

มิติที่ 1 รวม 1 มาตรการ   - กิจกรรม   
6 โครงการ 

     

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกัน        
การทุจริต 

2.1 การแสดง
เจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

        (1) กิจกรรม “ประกำศ
เจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของ
นู้บริหำรเทศบำลต ำบลนำคู” 
 

- - - -  

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
        (1) มำตรกำร “กำรสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล” 
        (2) มำตรกำร “ออกค ำส่ัง
มอบหมำยของนำยกเทศมนตรี   
ปลัดเทศบำล  และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร”  

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 



๖ 

 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน  งบประมาณ              
การจัดหาพัสดุฯ  โดยยึดถือตาม
กฎหมาย  ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
         (1) โครงกำรเนยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง 
         (2) กิจกรรม “กำรพัฒนำแนน
และกระบวนกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง 
         (3) กิจกรรม “ควบคุมกำร
เบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน  เพื่อให้เกิดความ                
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย              
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
         (1) โครงกำรกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของประชำชน 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 จัดท าแผนภูม ิ ขั้นตอน  
ระยะเวลาด าเนินการบริการ
ประชาชน  เปิดเผย ณ ที่ท าการและ
ในระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         (1) กิจกรรม “กำรลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน”   
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง  อนุญาต  
อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน  หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        (1) มำตรกำร “มอบอ ำนำจ
อนุมัติ  อนุญำต  ส่ังกำร  เพ่ือลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร”  

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ  
การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 
        (1) กิจกรรม “กำรมอบ
ประกำศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น” 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ  หรือ
รับแจ้ง  หรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
การบริหารราชการกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
        (1) กิจกรรม “กำรจัดท ำ
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เทศบำลต ำบลนำคู” 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 



๗ 

 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล            
การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   
        (1) มำตรกำร “ให้ควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบ               
ทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ” 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 4 มาตรการ 6 กิจกรรม 2 โครงการ      
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
       (1) มำตรกำร “ปรับปรุง               
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบล
นำคู  ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น” 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   
การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหาพัสดุ  การค านวณ             
ราคากลาง  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
         (1) มำตรกำร “เนยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลนำคู” 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
         (1) มำตรกำร “จัดให้มี
ช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลนำคู” 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

3.2 รับฟัง 
ความคิดเห็น  การรับ
และตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
         (1) กิจกรรม “กำรปรับปรุง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลนำคู” 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 
         (1) โครงกำรปรับปรุงศูนย์            
รับเร่ืองรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์                
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
         (3) โครงกำรเทศบำลเคล่ือนที่
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

15,000 
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    มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระยะเวลา และผลการด าเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
       (1) กิจกรรม “รำยงำนนลกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ รับทรำบ” 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 

3.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ  
        (1) โครงกำรประชุมประชำคม
เพ่ือจัดท ำแนนพัฒนำท้องถิ่น 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
        (1) มำตรกำร “แต่งต้ังตัวแทน
ประชำชนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนจ้ำง” 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
        (1) มำตรกำร “แต่งต้ังตัวแทน
ประชำชนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินนลแนนพัฒนำ
เทศบำลต ำบลนำคู” 

 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 5 มาตรการ 2 กิจกรรม 3 โครงการ      
4.การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ  
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง           
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท า
ระบบควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
      (1) มำตรกำร “ติดตำม
ประเมินนลระบบควบคุมภำยใน
เทศบำลต ำบลนำคู” 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน  ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
       (1) มำตรกำร “เปิดเนยข้อมูล
ข่ำวสำร/แนวทำงกำรบริหำรงำน
บุคคล” 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
(1) กิจกรรม “ประชำสัมพันธ์เชิญ
ชวนประชำชนเข้ำร่วมรับฟัง 
กำรประชุมสภำ ในกำรพิจำรณำ  
จัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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    มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการ
จัดหาพัสดุ   
         (1) กิจกรรม “กำรจัดหำ
คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจำก
ตัวแทนชุมชน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่           
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่
เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
       (1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรในองค์กร 

 
 
 
 
 

200,000 
 

 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 

200,000 

 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผ่ายบริหารตาม
กระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
        (1) กิจกรรม “ส่งเสริมสมำชิก
สภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร” 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
         (1) มำตรกำร “เฝ้ำระวังกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน”  
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
         (1) มำตรกำร “ส่งเสริมและ
พัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต” 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

มิติที่ 4 รวม 4 มาตรการ  3 กิจกรรม   
1 โครงการ 
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ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 

ล าดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานของ  
เทศบาลต าบลนาคู 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำ  ประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถก้ำวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มำกับกระแสโลกำภิวัตน ์ มีรำกฐำนส ำคัญจำกกำรพัฒนำบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดี ซ่ึงมีควำมเก่ียวข้อง
โดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  โดยเฉพำะ“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”ซ่ึงได้รับมอบหมำย
ภำรกิจในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ใช้อ ำนำจที่ได้รับอย่ำงซ่ือสัตย์ ต้องดูแลจัดกำรตัดสินใจเก่ียวกับ
กำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรทรัพยำกรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและต่อประเทศชำติ  
คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเม่ือวันที่  26 สิงหำคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักกำรเก่ียวกับยุทธศำสตร์                
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐไว้ 5 ยุทธศำสตร์ และยุทธศำสตร์ที ่4 “กำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ขำ้รำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติตำม” 
  จำกหลักกำรและเหตุนลดังกล่ำว เทศบำลต ำบลนำคูจึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด
เพ่ือตระหนักถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส ำนึกที่ ดี
ในกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน  จึงได้ท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สูงสุดของประชำชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบล นำคู มีคุณธรรมจริยธรรม                    
เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำและน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
ชีวิตส่วนตัว  และในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  3.2 เพ่ือให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำจิตใจและพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ  เกิดควำมส ำนึก
ร่วมในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัว 
และประเทศชำติ  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำควำมดี รู้จักกำรให้ กำรเสียสละ และกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์
ร่วมกัน 
  3.3 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ ดีของเทศบำลต ำบลนำคูในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  นู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนและพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลนำคู 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น 3 แนวทำง  คือ 
  6.1 กำรจัดกิจกรรมบรรยำยเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะนู้บริหำร  ปลัดเทศบำล
ต ำบลนำคู  บรรยำยให้ควำมรู้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
  6.2 จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์นอกสถำนที่  ส่งเสริมให้รู้รักสำมัคคี  เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปนัและเห็นคุณค่ำของกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งควำมดีมีคุณธรรม  เช่น กำรช่วยเหลือนู้ ด้อยโอกำสในสังคม 
หรือท ำบุญถวำยทำนแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรำภำพ  หรืออำพำธ เป็นต้น 
  6.3 กำรจัดกิจกรรมท ำบุญถวำยเครื่องไทยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่ำงๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลนำคู 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงำน เจ้ ำหน้ ำที่ มี คุณธรรมจ ริยธรรมเข้ ำใจหลั กธร รมของพระพุทธศำ สนำ               
และน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 
  10.2 พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ได้รับกำรพัฒนำจิต ใจ  พัฒนำตนให้ มีจิตสำธำรณะเกิดควำ ม                
ส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชำ ติ                     
รู้จักกำรให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  10.3 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ล าดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่เทศบำลได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลนำคู  โดยก ำหนดกลไก               
และระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ ำว  
ให้ถือวำ่เป็นกำรกระท ำนิดทำงวินัย  ซ่ึงมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ ำยแรงแห่งกำรกระท ำ  
ประกอบกับได้มีประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำฬสินธุ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  ก ำหนดให้พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำประโยชน์ ส่วนรวมและ
ประเทศชำติ  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยจะต้องยึดม่ันในค่ำนิยม
หลักของมำตรฐำนจริยธรรม 9 ประกำร  ได้แก่ 1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  2) มีจิตส ำนึกที่ ดี  ซ่ือสัตย์  
สุจริต และรับนิดชอบ  3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ ส่วนตน และไม่มีประโยชน์         
ทับซ้อน  4) ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย  5) ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว 
มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  6) ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจริง  7) มุ่งนลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  8) ยึดม่ันใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ  9) ยึดม่ันในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน  
เทศบำลต ำบลนำคู  จึงได้จัดท ำมำตรกำร  “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำล                 
ต ำบลนำคู” ขึ้น  เพ่ือให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำทุกระดับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งนลประโยชน์หรือกำรมีนลประโยชน์           
ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร  สร้ำงควำมโปร่งใส  มีมำตรฐำนใน
กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล  และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆของเทศบำลต ำบลนำคู  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภำพและประสิทธินล 
  3.3 เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ  เกิดควำมม่ันใจแก่
นูร้ับบริกำรและประชำชนทั่วไป  ตลอดจนนู้มีสว่นได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะนูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ    โดยให้ฝ่ำยบริหำร               
ใช้อ ำนำจในขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับนิดชอบของข้ ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อนู้บังคับบัญชำ                    
ต่อประชำชนและต่อสงัคมตำมล ำดับ 
  3.5 เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์ โดยมิชอบและควำมขัดแย้ งทำงนลประโยชน์ที่อำจ
เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะนู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลนำคู 
 
 



๑๓ 

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เนยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลนำคู เพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร  
ข้ำร ำชกำรทุกคนพึงยึดถือ เป็น แนวทำ งปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้ อบัง คับ อ่ืนๆอย่ ำงทั่ วถึ ง                       
และมีประสิทธิภำพ 
  6.2  เนยแพร่ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลนำคูเปิดเนยเป็นกำร
ทั่วไปแก่สำธำรณชนให้มีสว่นร่วมรับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำร             
ของรำชกำร เรื่องก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่ งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่ งใสของ
หน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งำนนิติกำร และงำนกำรเจ้ำหน้ำที ่ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะนู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดประมวล
จริยธรรมของเทศบำลต ำบลนำคู 
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ล าดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างและรณรงค์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  กำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำที่ส ำคัญซ่ึงได้แพร่กระจำยขยำยวงกว้ำงไปทั่วโลก  ซ่ึงจำกนล
กำรศึกษำพบว่ำในประเทศไทยมีกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมำ โดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่ น                 
ทั้งภำครำชกำรและภำคเอกชนซ่ึงเข้ำมำร่วมงำนกับภำครัฐ  อีกทั้งได้ ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้นส่งนลกระทบ              
อย่ำงร้ำยแรงต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  กำรพัฒนำสังคม  เสถียรภำพทำงกำรเมือง  ตอดจนควำมม่ันคง
ของประเทศ  เหตุนลส ำคัญที่ท ำให้ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้  เนื่องจำกคนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่ำนิยมที่เป็นอุปสรรคในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  อำทิเช่น  ค่ำนิยมใน
กำรบริโภค  ควำมสะดวกสบำย  ยกย่องคนที่มีฐำนะดี  และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่ คู่กับสังคมไทย             
มำเป็นเวลำนำน  เป็นนลให้เกิดควำมเสื่อมของค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย  ประกอบกับปัญหำ     
ควำมล่ำช้ำและควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรของภำครัฐ  รวมทั้งกำรละเลยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ           
กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภำพ  ปัญหำเหล่ำนี้ เป็นปัญหำที่เรื้อรังสะสมมำนำนและเป็น
ปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรทุจริตเป็นอย่ำงมำก 
  ปัจจุบันกำรทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ำยที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่ำงเป็นระบบ                 
มีรูปแบบกำรทุจริตที่แตกต่ำงและหลำกหลำย  เช่น  กำรทุจริตในเชิงนโยบำย  กำรทุจริตต่อต ำแหน่ง                
หน้ำที่รำชกำร  กำรทุจริตในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  กำรทุจริตในกำรให้สัมปทำน ฯลฯ  ซ่ึงล้วนแต่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้อง  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรปลูกฝังค่ำนิยมที่สร้ำงสรรค์  มีกลไก  หรือเครื่องมือที่
จะควบคุมให้เจ้ ำหน้ ำที่ ในภำครั ฐเ กิดพฤติกรรมใน เชิงบวกและป้องกันไม่ ให้เ กิดพฤติกรรมในเชิ งลบ                  
ร่วมกัน  สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ถำวรแข็งแรงในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  เทศบำลต ำบลนำคู
จึงจัดให้มีโครงกำร“เสริมสร้ำงและรณรงค์กำรป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน”ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระเบียบ  กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  กำรป้องกันนลประโยชน์ทับซ้อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของนู้บริหำร  สมำชิกสภำ  
พนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้ำงให้นู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนเทศบำลต ำบลนำคูมีจิตส ำนึก  ค่ำนิยม  
และวัฒนธรรมเรื่องควำมซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งม่ันท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีคุณธรรมอันม่ันคง  ส่งนลให้
หน่วยงำนปลอดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  นู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลนำคู  จ ำนวน  80  คน 
   
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจำกนู้บริหำรท้องถิ่น 
  6.2 มอบงำนให้กับนู้รับนิดชอบโครงกำรและนู้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือวำงแนนและจัดเตรียมโครงกำร 
  6.3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร 
  6.4 จัดท ำก ำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม 
  6.5 สรุปนลในภำพรวมและรำยงำนนลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้นูบ้ริหำรท้องถิ่นทรำบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  50,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งำนนิติกำร ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 นู้บริหำร  สมำชิกสภำ  และพนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู  ที่ เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจ
ระเบียบ  กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
  10.2 นู้บริหำร  สมำชิกสภำ  และพนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู  ตระหนักและให้ควำมส ำคัญใน
กำรประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจน               
มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำน 
  10.3 นูบ้ริหำร  สมำชิกสภำ  และพนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู  เกิดจิตส ำนึกและน ำควำมรู้                              
ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ  สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ประชำชน  และสร้ำงภำพลักษณ์ “ข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทย            
ใสสะอำด” 
  10.4 นู้บริหำร  สมำชิกสภำ  และพนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู  ร่วมเป็นเครือข่ำยกำร                  
เฝ้ำระวัง  ติดตำมตรวจสอบ  และแจ้งเบำะแสกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ล าดับท่ี  4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 

2. หลักการและเหตุผล 
  จำกสภำพปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดินและสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนลต่อเนื่องจำกกำรที่ทรัพยำกรป่ำไม้ถูกท ำลำย  เป็นนลให้น้ ำจำกฝนที่ตกลงมำไหลบ่ำจำกที่สูง         
ลงสู่ที่ลุ่มต่ ำอย่ำงรวดเร็ว  เกิดกำรกัดเซำะพังทลำยของหน้ำดินเกิดดินถล่ม  น้ ำท่วม เป็นเหตุให้นลนลิต             
ทำงกำรเกษตรเสียหำย  นอกจำกนี้ท ำให้ดินสูญเสียควำมอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงส่งนลให้นลนลิตทำงกำรเกษตรลดลง 
และบำงพ้ืนที่ท่ีประสบปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดินอย่ำงรุนแรง อำจมีนลให้ไม่สำมำรถใช้พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร
ได้อย่ำงคุ้มค่ำ ดังนั้นจึงได้จัดท ำโครงกำร“ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมแนวพระรำชด ำริ” เพ่ือส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ในฐำนะที่ทรงเป็นนู้ริเริ่มกำรใช้หญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและ
น้ ำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมในประเทศไทย  ซ่ึงจะได้จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆเพ่ือให้ข้ำรำชกำร  ประชำชน 
เกษตรกร นักเรียน ได้รับทรำบถึงวิธีกำรและขั้นตอนในกำรน ำหญ้ำแฝกไปใช้ประโยชน์  เพ่ือกำรอนุรักษ์ดิน             
และน้ ำ และปรับปรุงสภำพแวดล้อม และรู้จักคุณประโยชน์ของหญ้ำแฝก โดยร่วมกันปลูกหญ้ำแฝกในพ้ืนที่ ต่ำงๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือให้เกษตรกรและนู้ที่ใช้ประโยชน์ที่ ดินได้รับทรำบและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ            
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รัชกำลที่  9  ในฐำนะที่ทรงเป็นนู้ริ เริ่มกำรใช้หญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมในประเทศไทย 
  3.2 เพ่ือเป็นกำรสนองแนวพระรำชด ำริในกำรด ำเนินงำนรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรน้ ำ และสภำพแวดล้อม 
  3.3 เพ่ือให้เกษตรกร ประชำชน และนู้ใช้ที่ดินได้รู้จักหญ้ำแฝก และเข้ำใจวิธีกำรใช้ประโยชน์
หญ้ำแฝกในกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ  และปรับปรุงสภำพแวดล้อม พร้อมทั้งรับรู้ถึงคุณค่ำและประโยชน์                      
ของหญ้ำแฝก 
  3.4 ปลูกเพ่ือป้องกันดินถล่ม น้ ำท่วมพ้ืนที่ลำดชัน  ริมถนน ริมคลอง รวมทั้งพ้ืนที่วิกฤต และ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  นู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำง  ประชำชน เกษตรกร  และนักเรียน
ภำยในเขตเทศบำลต ำบลนำคู 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ตำมไหล่ถนน  ริมคลอง  พ้ืนที่ดินถล่ม  น้ ำท่วม  ภำยในเขตเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจำกนู้บริหำรท้องถิ่น 
  6.2 มอบงำนให้กับนู้รับนิดชอบโครงกำรและนู้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือวำงแนนและจัดเตรียมโครงกำร 
  6.3 หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจัดเตรียมพันธุ์กล้ำหญ้ำแฝก และประสำนงำนในพ้ืนที่ให้พร้อมก่อน
กำรรณรงค์ปลูกหญ้ำแฝก   
  6.4 สรุปนลในภำพรวมและรำยงำนนลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้นูบ้ริหำรท้องถิ่นทรำบ 
   



๑๗ 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  10,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑0.1 เกษตรกรและนู้ที่ใช้ประโยชน์ที่ ดินได้รับทรำบและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  รัชกำลที่  9  ในฐำนะที่ทรงเป็นนู้ริเริ่มกำรใช้หญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ
และปรับปรุงสภำพแวดล้อมในประเทศไทย 
  10.2 เกษตรกรและหน่วยงำนของรัฐ ประสำนร่วมมือและพร้อมใจกันปลูกหญ้ำแฝก 
  10.3 ท ำให้เกษตรกรได้รู้จักและคุ้นเคยกับกำรปลูกหญ้ำแฝกในไร่นำมำกขึ้น  ท ำให้กำรแนะน ำ
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกง่ำยขึ้น  และช่วยให้เกษตรกรมีควำมรู้และยอมรับมำตรกำรกำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ  และปรับปรุงสภำพแวดล้อมโดยใช้หญ้ำแฝกมำกขึ้น 
  10.4 กำรใช้ระบบหญ้ำแฝกจะช่วยลดต้นทุนในกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน                    
ให้น้อยลงขณะเดียวกันประสิทธิภำพในกำรดักตะกอนดิน ป้องกันดินถล่ม น้ ำท่วมฉับพลันได้ในระดับหนึ่ง และ
ควำมคงทนสำมำรถอยู่ได้นำนหลำยปี  พร้อมเป็นกำรรักษำสภำพแวดล้อมอีกด้วย 
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ล าดับท่ี  5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล   
  ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่ มีทรัพยำกรป่ำไม้อยู่ เป็นจ ำนวนมำก แต่กำรลักลอบตัดไม้          
ท ำลำยป่ำไม้ที่นิดกฎหมำยได้เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ปัจจุบันทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทยมีจ ำนวน                 
ลดน้อยลง ซ่ึงส่งนลกระทบต่อธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่ำงๆ ตลอดจนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่                 
ของประชำชนเป็นอย่ำงมำก  หน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจึงได้ มีกำรริเริ่มโครงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ ซ่ึงจะสำมำรถช่วยให้ธรรมชำติของประเทศไทยกลับมำมีควำมสมดุลเพ่ิมมำกขึ้น  พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระบรมรำชินีนำถทรงมีควำมห่วงใยในปัญหำปริมำณป่ำไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่ำนได้พยำยำมคิดค้นหำวิธีนำนัปกำรที่จะเพ่ิมปริมำณป่ำไม้ของประเทศไทยให้มำกขึ้นอย่ำงม่ันคง                 
และยั่งยืน ซ่ึงพระองค์ท่ำนได้เสนอวิธีที่ เรียบง่ำยและประหยัดในกำรด ำเนินงำน  คือแนวคิดเรื่อง“ปลูกป่ำ                  
3 อย่ำง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่ำง”  ปลูกป่ำ 3 อย่ำง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่   พอกิน  พอใช้  และระบบนิเวศน์  
“พออยู่” หมำยถึง  ไม้เศรษฐกิจ  ปลูกไวท้ ำที่อยู่อำศัยและจ ำหน่ำย “พอกิน” หมำยถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือ               
กำรกินและสมุนไพร “พอใช้” หมำยถึง  ปลูกไม้ไวใ้ช้สอยโดยตรงและพลังงำน  เช่น ไม้ฟืน และไม้ไน่ เป็นต้น                                            
เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบำลต ำบลนำคูในฐำนะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด  ได้ตระหนักถึงหน้ำทีแ่ละควำมรับนิดชอบในกำรร่ วมกัน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท ำโครงกำร“อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมใน เขตเทศบำลต ำบลนำคู เ พ่ือส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ  สร้ำงควำมสำมัคคี  และสร้ำงกลุ่มอำสำสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่ำชุมชนในเขตพ้ืนที่รับนิดชอบของเทศบำลต ำบลนำคู โดยปลูกพันธุ์
ไม้ประเภทต่ำงๆ ทั้งไม้ยืนต้น  ไม้ประดับ  ไม้นล  ไม้ดอก  และพืชนักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
  4.2 ดูแล  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สภำพแหล่งน้ ำ  คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับนิดชอบของ
เทศบำลต ำบลนำคู  และพ้ืนที่ท้ังหมดในเขตเทศบำลต ำบลนำคู  โดยบูรณำกำรร่วมกันกับหน่วยงำนต่ำง ๆ             
ทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชนต่ำงๆ 
  4.3 นู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย คณะนู้บริหำร  สมำชิกสภำ   พนักงำน/พนักงำนจ้ำง              
นูน้ ำชุมชนกลุ่มต่ำง ๆ ทั้ง 8 หมู่บ้ำน  กลุม่เด็กและเยำวชน  นักเรียน  นักศึกษำ หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน  และองค์กรภำคประชำชนทุกภำคส่วน เป็นต้น 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  พ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ในเขตชุมชนและแหล่งน้ ำ คู คลอง ในเขตเทศบำลต ำบลนำคู 

 

 



๑๙ 

 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน  พัฒนำ  ขุดลอกคูคลอง ก ำจัดวัชพืชในแม่น้ ำ คูคลอง                
ท ำควำมสะอำดถนนและพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบำลต ำบลนำคู 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  50,000 บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เกิดกลุ่ มอำ สำ สมัครพิทักษ์ ทรั พย ำกร ธร รมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมำ กขึ้ น 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมำกขึ้น 
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ล าดับท่ี  6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล    
  โครงกำรฝึกอบรมด้ำ นอำชีพ เป็นโครงกำ รตำมแนวพระรำชด ำ ริของพระบำทสมเด็จ                         
พระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภำพควำมเป็นอยู่ที่ยำกจนของรำษฎร  พร้อมทั้งได้พระรำชทำนแนวทำง                      
กำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปวำงแนนปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำให้กับรำษฎรนู้ประสบ
ควำมทุกข์ยำก  ด้อยโอกำสและยำกจนตำมภูมิภำคต่ำงๆทั่วประเทศ โดยเน้นให้นลกำรด ำเนินงำนตกถึงมือ
รำษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำง“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็น                
กำรปูพ้ืนฐำนไว้ส ำหรับ“ควำมกินดี อยู่ดี ในอนำคต”ด้วย  ดังนั้นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริจึงเป็ น
โครงกำรที่มุ่งพัฒนำรำษฎรนู้ยำกไร้ให้มีฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น โดยเฉพำะประชำชนในชนบทที่อยู่ ห่ำงไกล 
ทุรกันดำรและยำกจนอย่ำงแท้จริง โดยมีหลักกำรส ำคัญ คือ กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเป็นขั้นตอนตำมล ำดับ
ควำมจ ำเป็น ประหยัด กำรพ่ึงพำตนเอง ส่งเสริมควำมรู้ และเทคนิควิชำกำรสมัยใหม่ที่ เหมำะสม  นอกจำกนั้น 
ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถวิเครำะห์ ปัญหำ  และควำมต้องกำรของชุมชน 
สำมำรถวำงแนนกำรนลิตที่สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่และควำมพร้ อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง                      
โดยใช้กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  เทศบำลต ำบลนำคูจึงจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ                 
ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  มำประยุกต์เนยแพร่ให้กับนู้ มีรำยได้น้อย ด้อยโอกำส                
ทำงสังคมและประชำชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 ส่งเสริมอำชีพให้กับคนยำกจนในต ำบลนำคู 
  3.2 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนอำชีพให้กับคนยำกจนในต ำบลนำคู 
  3.3 สำมำรถน ำควำมรู้ไปสร้ำงรำยได้ให้กับตนเอง 
  3.4 สร้ำงแนวคิดตำมแนวทำงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชำชนและนู้ที่มีควำมสนใจในกำรสร้ำงอำชีพในต ำบลนำคู 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชำสัมพันธ์โครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ 
  6.2 จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอำชีพให้กับนู้ร่วมโครงกำร 
  6.3 ศึกษำดูงำนในสถำนที่จริง 
  6.4 ฝึกปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  100,000  บำท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิกำรสังคม  เทศบำลต ำบลนำคู 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 นูเ้ข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนอำชีพ 
  10.2 นูเ้ข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ 
  10.3 มีรำยได้เพ่ิมขึ้น  ลดรำยจ่ำย  เกิดควำมพอเพียง 
  10.4 เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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ล าดับท่ี  7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

2. หลักการและเหตุผล    
  ในปัจจุบันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก  เป็นปัญหำ
ที่สะท้อนวิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม   ซ่ึงกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้น               
คนในสังคมต้องมีค่ำนิยมในกำรรักควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กและเยำวชน  เทศบำลต ำบลนำคูพิจำรณำเห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัด
โครงกำร “จัดงำนวันเยำวชนแห่งชำติ” ขึ้น  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและค่ำนิยมที่ถูกต้องซ่ึงจะเป็นรำกฐำน                 
ที่ส ำคัญที่ท ำให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ มีคุณภำพ  และเป็นกำรป้องกันแก้ไขปัญหำทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ได้นลท่ีสุด  โดยกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้ เด็กและเยำวชนรักควำมถูกต้อง  มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต             
กำรยึดม่ันในควำมสัตย์จริง  รู้จักแยกแยะถูกนิด  ปฏิบัติต่อตนเองและนู้อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง  มีจิตสำธำรณะ  
มีจิตส ำนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค ำนึงถึงสังคมส่วนรวม  มีควำมรับนิดชอบต่อตัวเองในกำรกระท ำใดๆ 
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษำประโยชน์ ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีควำมซ่ือสัตย์
สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
กำรโกงทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ ส่วนตน 
เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
  4.1 เชิงปริมำณ 
        เด็กและเยำวชนต ำบลนำคู  จ ำนวน 600 คน 
  4.2 เชิงคุณภำพ 
        เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้  สำมำรถแยกแยะถูก นิด ชั่ว ดี  สำมำรถน ำควำมรู้
ประสบกำรณ์ที่ได้รับมำปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่ำงมีควำมสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
  5.1 จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรและประสำนงำนคณะวิทยำกร 
  5.3 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
  5.4 สรุปนลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  100,000  บำท 
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8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกำรศึกษำ  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เด็กและเยำวชนได้รับกำรปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
  10.2 เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรโกง
ทุกรูปแบบ 
  10.3 เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ ส่วนตนเพ่ือรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม 
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ล าดับท่ี  8 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล    
  คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มำแล้ว 3 ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจำกปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่กำรเป็น
ประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ           
โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำนลประโยชน์
ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทย มีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่ง ใสทัดเที ยมนำนำ
อำรยประเทศ  โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้ กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 50  ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับ           
ธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ 
ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที ่1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
  ยุทธศำสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  ยุทธศำสตร์ที ่3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
  ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศำสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
  ยุทธศำสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำร
รำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง  ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดควำมยั่งยืน  รัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำรปกครอง
ตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักใน
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่  ส่วนกำรก ำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะท ำได้เทำ่ที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือกำรคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ มีค ำครหำ             
ที่ได้สร้ำงควำมขมขื่นใจให้แก่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมำเป็นเวลำช้ำนำน ซ่ึงหำกพิจำรณำจ ำนวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนควำมมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ซ่ือสัตย์สุจริต  ของคนท ำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้เหือดหำยไป และหำกจะว่ำกันไปแล้ว                 
เรื่องในท ำนองเดียวกันนี้ ก็สำมำรถเกิดขึ้นกับคนท ำงำนในหน่ วยงำนรำชกำรอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่
คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีจ ำนวนมำกและมำกกว่ำคนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอ่ืนๆจึงมีโอกำส
หรือควำมเป็นไปได้สูงที่คนท ำงำนในท้องถิ่นอำจต้องถูกครหำในเรื่องกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบมำกกว่ำ  
แม้ว่ำโอกำสหรือช่องทำงที่คนท ำงำนในท้องถิ่นจะใช้อ ำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่มำกเท่ำกับ                          
ที่คนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนและมูลค่ำของควำมเสียหำยของรัฐที่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษนงธุลีของควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริตของคนนอกองค์ กรปกครอง                             
ส่วนทอ้งถิ่น 
  ดังนั้น  จึงมีควำมจ ำเป็นที่นู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมือง
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยกำรจัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส  มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนและยกระดับมำตรฐำนในกำร
ป้องกันกำรทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ัวประเทศต่อไป  เทศบำลต ำบลนำคูได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดกิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของนู้บริหำรเทศบำลต ำบลนำคู” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนู้บริหำรเทศบำลต ำบลนำคู               
ด้วยกำรจัดท ำแนนป้องกันกำรทุจริตในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนู้บริหำร  อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนู้บริหำรต่อสำธำรณะชน   อย่ำงน้อย              
1 ครั้ง 
  4.2 จัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลนำคู 4 ปี 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดต้ังคณะท ำงำนกำรจัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
  6.5 จัดท ำแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
  6.6 ประกำศใช้แนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
  6.7 ด ำเนินกำรตำมแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
  6.8 รำยงำนนลกำรด ำเนินงำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลนำคู 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 
  - มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของนู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแนนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลนำคู 4 ปี จ ำนวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลนำคูมีควำมโปร่งใส  สำมำรถป้องกันกำรทุจริตของ
บุคลำกรเทศบำลต ำบลนำคูได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลนำคู 
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ล าดับท่ี  9 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” 

2. หลักการและเหตุผล    
  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำง  และลูกจ้ำงของเทศบำลต ำบลนำคู  เป็นบุคลำกรที่มี
ควำมส ำคัญต่อองค์กร  โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนของเทศบำลให้มีศักยภำพ  โดยมุ่งนลสัมฤทธิ์ของงำนให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชำชนกำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุนลได้ต้องเริ่มมำจำกบุคลำกร
นูป้ฏิบัติงำน  ซ่ึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพจะต้องมีมำตรฐำนในกำรท ำงำนที่เป็ นรูปธรรม
ชัดเจน  และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้  ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร
ให้มีประสิทธิภำพ  เป็นธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่ งใส  และกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่ำงแท้จริงต่อไป  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. 2496 มำตรำ  50 วรรคท้ำย 
ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน   โดยวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร                  
และกำรเปิดเนยข้อมูลข่ำวสำร  ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี 
พ.ศ. 2556 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
เกิดนลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  มีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ  ประกอบกับประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำฬสินธุ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
เทศบำล  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำฬสินธุ์ เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรม
ของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง   
  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลให้ มีประสิทธิภำพ  เป็นไป
ตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรท ำงำน  มีควำมโปร่งใส  และตรวจสอบกำรท ำงำนได้  จึงได้จัดให้มีมำตรกำร
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลของเทศบำล 
  3.2 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง  โปร่งใส                
สำมำรถตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำน
บุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลให้ มีประสิทธิภำพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ำมำท ำงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลของเทศบำล จ ำนวน 1 มำตรกำร 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่อง  กำรบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้ำย โอนเลื่อน
ต ำแหน่ง/เงินเดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดกำฬสินธุ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล  
  6.2 น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนบุคคล 
  6.3 ประกำศเนยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล 
  6.4 ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล 
  6.5 สรุปนลกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 นลนลิต 
  - มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลจ ำนวน 1 มำตรกำร 
  - เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมำตรฐำนและหลักธรรมำภิบำล 
  10.2 นลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลไม่นอ้ยกว่ำ 90 % 
  - บุคลำกรของเทศบำลมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ 3 
  - กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลมีควำมโปร่งใส  สำมำรถป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ได้ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ออกค าส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วน      
                     ราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล    
  เทศบำลต ำบลนำคู เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น  ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  ทั้งที่ เป็น
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแนนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้ เทศบำล                        
มีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนนู้มำรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ                    
ของเทศบำลนั้น  มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำร   เนื่องจำกภำรกิจ                    
มีมำกมำย  ไปรวมอยู่กับฝ่ำยนู้บริหำร  ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ  หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร  
อนุมัติ  อนุญำต  ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน  ระดับส ำนัก กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำร
ให้บริกำร  ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ  ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำร
กระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ ำหน้ำที่  ส่งนลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐ                   
เสื่อมประสิทธิภำพ  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ  50 วรรคท้ำย ที่ก ำหนดให้
กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 
มำตรำ  6 และมำตรำ  37 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขของประชำชนและ                     
เกิดนลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็ น  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวย                 
ควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร  กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ  คุ้มค่ำ  ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 48(2) เตรส ที่ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรี  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่ง  อนุญำต และ
อนุมัติ เก่ียวกับรำชกำรของเทศบำล  มำตรำ 48 สัตตรส ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรี ควบคุมและรับนิดชอบ                 
ในกำรบริ หำรกิจกำ รของเทศบำล   และเป็นนู้บังคับบัญชำพนั กงำนเทศบำลและลูกจ้ ำงของเทศบำ ล                         
มำตรำ 48 วีสติ นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจมอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่รองนำยกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ัง
ในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของนำยกเทศมนตรีได้  มำตรำ  48 เอกูนวีสติ ก ำหนดให้ปลัดเทศบำลเป็น
นูบ้ังคับบัญชำพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตรี  และรับนิดชอบควบคุมดูแลรำชกำร
ประจ ำของเทศบำลให้ เป็นไปตำมนโยบำย   และอ ำนำจหน้ำที่ อ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด  หรือตำมที่
นำยกเทศมนตรีมอบหมำย  ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด กำฬสินธุ์ เรื่อง                 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลจังหวัดกำฬสินธุ์  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำร
รำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน   ลดขั้นตอน             
กำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเง่ือนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก  จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำร กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่
ของเทศบำลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
  3.3 เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง  อนุญำต  อนุมัติของนู้บริหำรทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันกำรนูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี   ปลัดเทศบำล  และหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
จ ำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย   
  1)นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี  
  2)นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ปลัดเทศบำล  รองปลัดเทศบำล  และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
  3)ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้รองปลัดเทศบำล  
  4)ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง  อนุญำต  อนุมัติ ตำมกฎหมำย  ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งกำร 
  6.2 จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและนู้ รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน
รับทรำบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
  6.4 ให้นูร้ับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนนลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำย               

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 นลนลิต 
  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้นู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 4 ฉบับ 
  10.2 นลลัพธ ์
  - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรนูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต 
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ล าดับท่ี  11 

1. ชื่อโครงการ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจำกเทศบำลต ำบลนำคูมีฐำนะเป็นนิติบุคคล  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
ด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จำ่ยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะ  แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้  ดังนั้น กำรที่เทศบำลจะบริหำรงำน
ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนจะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์   สุจริต  มีควำม
โปร่งใส  และสำมำรถตรวจสอบได้  ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย ที่ก ำหนดให้กำร
ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง และกำรเปิดเนยข้อมูลข่ำวสำร 
ประกอบกับมำตรำ 50 (9) ที่ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้ เป็นหน้ำที่ของ
เทศบำล ทัง้นี้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540  และพระรำชกฤษฎีกำ  ว่ำด้วย              
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ  23 ที่ก ำหนดให้   กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง                 
ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเนยและเที่ยงธรรม  โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และนลเสียทำงสังคม  ภำระต่อ 
ประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้รำคำ และประโยชน์ระยะยำวท่ีจะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้กำร
บริหำรงบประมำณของเทศบำลเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ สูงสุด                            
แก่ประชำชนในท้องถิ่น  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดโครงกำรเนยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำง                
เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำงของเทศบำลทุกโครงกำรและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำงตำมโครงกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ของเทศบำล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร   สำมำรถตรวจสอบได้  ตำมหลัก                
ธรรมำภิบำล 
  3.3 เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เนยแพร่ขอ้มูลกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำง ตำมแนนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ของเทศบำลที่ด ำเนินกำร        
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  จ ำนวน 4 ช่องทำง  ได้แก่  ทำงเว็บไซต์  บอร์ดประชำสัมพันธ์   หนังสือ                         
ระบบกระจำยเสียง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคูและชุมชนต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำลต ำบลนำคู 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพ่ือจัดท ำประกำศ ดังนี้ 
        - ประกำศกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำง 
        - ประกำศกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำง 
        - ประกำศก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน 
        - ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน 
        - ประกำศรำยชื่อนู้น่ำนกำรคัดเลือกพร้อมวงเงินกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำง 

  6.2 น ำส่งประกำศไปเนยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของเทศบำล                 
ได้แก่  ทำงเว็บไซต์  บอร์ดประชำสัมพันธ์  ระบบกระจำยเสียง  หน่วยงำนรำชกำร  เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 นลนลิต 
          เนยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ช่องทำง 
  10.2 นลลัพธ ์
          - ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70                       
ของโครงกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำงทั้งหมด 
          - กำรจัดหำพัสดุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
          - สำมำรถลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ล าดับท่ี  12 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือ- จัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ซ่ึงก ำหนดให้ มี
กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชำชนและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรรำยงำนนู้บริหำร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแนนจัดซ้ือจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
  3.4 เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 หัวหน้ำฝ่ำยและนู้อ ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน 
  4.2 เจ้ำหน้ำที่นูป้ฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
  6.2 จ ำแนกวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและคิดเป็นร้อยละของจ ำนวนโครงกำรและร้อยละของจ ำนวน
งบประมำณ 
  6.3 สรุปนลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
  6.4 สรุปปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
  6.5 รำยงำนนลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี 
  6.6 รำยงำนกำรวิเครำะห์นลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี 
  6.7 เนยแพร่ขอ้มูลให้ประชำชนได้รับทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบำลต ำบลนำคู 
 



๓๔ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชำชนได้ รับทรำบข้อมูลในกำรบริหำ รงำนของหน่ วยงำ นด้วยควำ มโปร่งใส                        
มีประสิทธิภำพ 
  10.2 นูบ้ริหำรมีข้อมูลในกำรวำงแนนกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
  10.3 นูป้ฏิบัติงำนมีข้อมูลในกำรพัฒนำแนนและกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพ
และเกิดควำมคุ้มค่ำเป็นประโยชน์กับประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ล าดับท่ี  13 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้กำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยของเทศบำลต ำบลนำคูเป็นแนวทำง
เดียวกันและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  เทศบำลต ำบลนำคูจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลำกรฝ่ำยบัญชี  กองคลัง  เทศบำลต ำบลนำคูจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำย  ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติ  ท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ  ลดข้อนิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  และด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศกระทรวงมหำดไทยและหนังสือสั่งกำร            
ที่เก่ียวข้อง  ซ่ึงถือเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท ำตำมกฎหมำย  ระเบียบ  และมีควำม
จ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลนำคู 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี  กองคลัง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
ประกำศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อนิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลำกรฝ่ำยบัญชี  กองคลัง  เทศบำลต ำบลนำคู  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  กองคลัง  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ำย แยกแนนงำน  แยกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณที่ต้ังไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 วันที ่1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลำกรฝ่ำยบัญชี  กองคลัง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ
และหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อนิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร  และ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
  10.3 เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบงบประมำณ 
 



๓๖ 

 

ล าดับท่ี  14 

1. ชื่อโครงการ : การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบำลต ำบลนำคูมีหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำล  ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. 2496 และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแนนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ อ่ืนตำมที่
กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำลและในกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแนนพัฒนำเทศบำล   กำรจัดท ำงบประมำณกำรจัดซ้ือ              
จัดจ้ำง  กำรตรวจสอบ  กำรประเมินนลกำรปฏิบัติงำน  และกำรเปิดเนยข้อมูลข่ำวสำรให้ เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  จำกภำรกิจหน้ำที่ในกำร จัดท ำบริกำร สำธำรณะให้ แก่ประชำชน ในท้องถิ่นนั้ น                     
เทศบำลในฐำนะนู้ให้บริกำรก็จะไม่ทรำบว่ำภำรกิจที่ให้บริกำรไปนั้น  ประชำชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด  กำรให้บริกำรมีคุณภำพเพียงใด  ตอบสนองควำมต้องกำรนู้รับบริกำร                
หรือไม่  กำรที่จะทรำบถึงควำมพึงพอใจจำกนู้รับบริกำร  จึงต้องมีโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนู้รับบริกำร 
เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน  โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี ค ำนึงถึง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  กำรตรวจสอบและประเมินนลกำรปฏิบัติรำชกำร  และกำรเปิดเนยข้อมูลข่ำวสำร 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ  6                      
ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น  จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนเกิดนลสัมฤทธิ์ ต่อ
ภำรกิจของรัฐมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร  ประกอบกับหนังสือจังหวัดกำฬสินธุ์  ที่แจ้งให้เทศบำลด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจจำกประชำชนนู้มำขอรับบริกำรสำธำรณะจำกเทศบำล  ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำร  เพ่ือประโยชน์ในทอ้งถิ่น  ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง  อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะประโยชน์ให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ  จึงจ ำเป็นต้องมีโครงกำรนี้ขึ้นมำ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะกำรให้บริกำรประชำชนให้ เกิด
ควำมพึงพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรนู้ ให้บริกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำร  โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชน 
  3.3 เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ 
  3.4 เพ่ือเป็นกำรป้องกันปัญหำร้องเรียน  กำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้ำงสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของรัฐที่มีกำรสอนในระดับปริญญำตรีขึ้นไปภำยใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตเทศบำล จ ำนวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบำลต ำบลนำคู 
 
 



๓๗ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมโครงกำร  และด ำเนินกำรจัดจ้ำงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ตำมระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชนในเขตเทศบำลตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
  6.3 สรุปประมวลนลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจแจ้งให้เทศบำลทรำบ 
  6.4 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่สถำบันนู้ท ำกำรประเมิน 
  6.5 ปิดประกำศนลส ำรวจควำมพึงพอใจให้ประชำชนทรำบ 
  6.6 น ำนลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรท ำงำนด้ำนบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชำชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  เบิกจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แนนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 
งบด ำเนินกำร หมวดค่ำใช้สอย  ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของนู้รับบริกำร  งบประมำณ  20,000  บำท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 นลนลิต 
          นลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำล  จ ำนวน            
1 ฉบับ 
  10.2 นลลัพธ ์
          - ประชำชนนู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
          - กำรให้บริกำรสำธำรณะมีควำมโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 
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ล าดับท่ี  15 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ  52 
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี  โดยอย่ำงน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำร                    
ของประชำชน  ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนนู้ รับบริกำร  เพ่ือปรับปรุง            
กำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด  ประกอบกับในปีที่นำ่นมำได้มีกำรประเมิน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
นั้น  เพ่ือให้กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน                        
เกิดนลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  หรืออย่ำงน้อยมีนลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำปีที่น่ำนมำ 
เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอนกำรท ำงำนหรือกำรบริกำร  
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ ดีขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำมกฎหมำยเป็นส ำคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน 
  3.2 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนนู้รับบริกำร 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลนำคูให้สั้นลง 
  4.2 ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลนำคู 
  4.3 ประชำชนนอกพ้ืนที่ และประชำชนทั่วไป 
  4.4 พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลนำคู 
  4.5 นู้บังคับบัญชำมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรสั่งกำร   อนุญำต  กำรอนุมัติ และ              
กำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ ไปสูนู่้ใต้บังคับบัญชำซ่ึงมีหน้ำที่รับนิดชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู   

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
  6.2 ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือส ำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ ำเรื่องใด           
ที่นูบ้ังคับบัญชำสำมำรถมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำร
ใดๆ ให้แก่นูใ้ต้บังคับบัญชำ 



๓๙ 

 

  6.3 ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  และประกำศกระบวนงำนบริกำร
ประชำชน  ที่นำยกเทศมนตรีมอบอ ำนำจให้รองนำยกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบำลให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท ำแนนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ 
  6.4 มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และน ำนลดังกล่ำวมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร 
  6.5 รำยงำนนลกำรปฏิบัติงำน  ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกเทศมนตรีและ
นูบ้ริหำรทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส ำนัก ในเทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชำชนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร   และมีควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที ่
  10.2 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน 
  10.3 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร 
  10.4 ท ำให้ภำพลักษณ์ของเทศบำลต ำบลนำคูเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้นและท ำให้ประชำชนมี
ควำมศรัทธำต่อคณะนู้บริหำรมำกยิ่งขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กำ รมอบหมำยอ ำ นำ จหน้ำ ที่ใ ห้ กับนู้ ใต้บัง คับบัญชำ ในกำ รบริห ำร งำ นในด้ ำน ต่ำ งๆ                      
ภำยในองค์กรนั้น  ก็เพ่ือเป็นกำรช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้ เกิดควำมคล่องตัว  รวดเร็ว                      
ซ่ึงกำรพิจำรณำเลือก/มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับนิดชอบที่จะมอบหมำยให้ นู้ ใต้บังคับบัญชำ                 
จะพิจำรณำถึงควำมส ำคัญ  คุณสมบัติ  ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรที่จะด ำเนินกำรเรื่องนั้นเป็ นอย่ำงดี                      
ด้วยควำมรอบคอบและเหมำะสม  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร    
  ดังนั้น กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์
ที่กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน   เกิดนลสัมฤทธิ์ ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมี
ประสิทธิภำพ  ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ  กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน   แต่ทั้งนี้ ต้องมีนู้รับนิดชอบต่อนล                
ของงำนซ่ึงเป็นหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลนำคู  ภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 

4. เป้าหมาย 
  คณะนู้บริหำร  ปลัดเทศบำล  รองปลัดเทศบำล  หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท ำบันทึกเสนอเพ่ือพิจำรณำขออนุมัติ  อนุญำต สั่งกำร แต่งต้ัง มอบหมำย คณะ
นูบ้ริหำร  ปลัดเทศบำล  รองปลัดเทศบำล  หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร  เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
  6.2 ด ำเนินกำรออกค ำสั่งฯ 
  6.3 ส ำเนำค ำสั่งฯ แจ้งคณะนู้บริหำร   ปลัดเทศบำล  รองปลัดเทศบำล  หรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนรำชกำรทุกส่วน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  กำรบริหำรรำชกำร กำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำร
อ ำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในวโรกำส 12 สิงหำคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ เป็นวันแม่แห่งชำติ  ซ่ึงเทศบำลได้ก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติเป็น
ประจ ำทุกปีติดต่อกันมำเพ่ือเทิดทูนพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ ำพระบรมรำชินีนำถ  ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชำวไทยอย่ำงนำนัปกำร  พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชำวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตำ  ทรงห่วงใย
อย่ำงหำที่เปรียบมิได้  และเป็นกำรเนยแพระพระคุณของแม่ทีมี่ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชำติ  เพ่ือให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 (7) ที่ก ำหนดให้เทศบำลมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ
เด็ก  สตรี  เยำวชน  นู้สูงอำยุ  และคนพิกำร  ประกอบกับเทศบำลมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้ สอดคล้องกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต          
ในกำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร  กำรประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรตินู้ที่มีควำมซ่ือสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกย่องเชิดชูเกียรตินู้ที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำร
สำธำรณะของท้องถิ่น 
  ดังนั้น เทศบำลจึงได้จัดกิจกรรมแม่แห่งชำติ  คือกำรแม่ดีเด่นในพ้ืนที่เทศบำล   เพ่ือมอบ 
ประกำศเกียรติคุณฯ  เป็นกำรสร้ำงแบบฉบับที่ดีให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน  และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้ำที่ อัน
ส ำคัญยิ่งของแม่  ที่ส ำคัญเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่นู้ มีควำมซ่ือสัตย์   สุจริต  ต้ังม่ันอยู่ ในหลักคุณธรรม  
จริยธรรม 
  3.2 เพ่ือให้แม่ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้เป็นแบบอย่ำงที่ ดีแก่บุตร ธิดำ และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
  จัดพิธีมอบประกำศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น  จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี  ครั้งละ  15  คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท ำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกแม่ดีเด่น  ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นประจ ำปี  เพ่ือประกำศให้ประชำชนทรำบ 
  6.2 แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบำล   จ ำนวน 8 ชุมชน 
เพ่ือให้แต่ละชุมชนด ำเนินกำรคัดเลือก  กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ ำรับกำรคัดเลือกในชั้นต้นมำยัง
เทศบำล  เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองได้พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพ่ือท ำหน้ำที่กลั่นกรองคุณสมบัตินู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จำกชุมชนต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำล 
  6.4 คณะกรรมกำรฯ เสนอชื่อแม่ดีเด่นที่นำ่นกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัติ โดยเสนอรำยชื่อให้
นูบ้ริหำรทรำบและเห็นชอบ 
  6.5 ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบประกำศตำมระเบียบฯ ในวันส ำคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตต์ิพระบรมรำชินีนำถ  จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี  



๔๓ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 นลนลิต 
         - มีแม่ดีเด่นที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
  10.2 นลลัพธ ์
         - แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณ  มีควำมพึงพอใจไม่นอ้ยกว่ำระดับดี 
         - มีแม่ดีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดำ และสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ล าดับท่ี  18 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนด
ดัชนีในกำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล  จรรยำบรรณสำกล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข็อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ  สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำน
ของระดับบุคคล  หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดกำรทุจริต  ดังนั้น  วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่ำนิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของนู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำง
ควำมตระหนักถึงควำมรับนิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของนู้บริหำร                    
และเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม  แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วม
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งนลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศ  เกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกกำรทุจริตและ
ปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้จัดท ำกิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”                 
ที่ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์   สุจริต  ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ขึ้น  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและ                      
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์   สุจริต  มีคุณธรรม  ตำมแนวทำงกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรน ำไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับนู้บริหำร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์  สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
  6.2 รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอนู้บริหำรทรำบ 
  6.3 ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 



๔๕ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส ำนัก/กอง เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

ล าดับท่ี  19 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ตำมกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อ ำนำจข้ำรำชกำรในหน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย   ทั้งนู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอ             
ก ำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำย   
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในแง่ของกำร
ทุจริตจะเก่ียวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักกำรเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและสุจริต  ซ่ึงหน่วยงำน       
ทั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแน่นดิน (สตง.)  และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ส ำคัญ  ดังนั้น เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้มีมำตรกำร  “ให้ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้ำที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่ วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กำรตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลนำคู  จำกหน่วยงำนภำครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งจำกนู้ก ำกับดูแลและองค์กรอิสระ อำทิ 
  - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำนตรวจเงินแน่นดิน 
  - กำรรับกำรตรวจจำกคณะท ำงำนตรวจประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  หรือ
คณะท ำงำน LPA จังหวัด 
  - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. ตำมโครงกำร ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส ำนัก/กอง เทศบำลต ำบลนำคู 
 



๔๗ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบำลต ำบลนำคูให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ   ควบคุม  ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เทศบำลต ำบลนำคูจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ล าดับท่ี  20 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาคู ให้มีประสิทธิภาพ                            
                    มากขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงำน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้                    
ณ ที่ท ำ กำรของหน่ วยงำนของรัฐ  โดยเรียกสถำนที่ที่ จัดเก็บรวบรวมข้ อมูลข่ ำวสำรและให้บริกำรว่ ำ                    
“ศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำร” โดยมีเจตนำรมณ์ให้ประชำชนมีโอกำสอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรได้รับข่ำวสำรเก่ียวกับกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐ  
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้ให้
มีสถำนที่ส ำหรับประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรซ่ึงได้รวบรวมไว้   โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำล
ต ำบลนำคู  ให้บริกำร ณ ศูนย์บริกำรร่วมเทศบำลต ำบลนำคู  โดยมีฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ส ำนักปลัดเทศบำล เป็น
นูร้ับนิดชอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้  เพ่ือประชำชนจะได้สำมำรถรับรู้สิทธิและ
หน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง                 
ในกำรรักษำประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเนยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง                  
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทำงให้ประชำชนได้มีสว่นร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลนำคู 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำลต ำบลนำคู จ ำนวน 1 แห่ง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลนำคู  

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีกำรจัดต้ังศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรและจัดสถำนที่ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีกำรแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่นูร้ับนิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีกำรจัดวำงเอกสำรข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  กำรบริหำรงบประมำณ 
กำรเงิน  กำรจัดหำพัสดุ  กำรค ำนวณรำคำกลำง  รำยงำนนลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์   วิธีกำรที่
กฎหมำย ระเบียบ กฎ  ขอ้บังคับ  ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเนยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้  ขอ้มูลครบตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
  6.4 มีกำรจัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับกำรปฏิบัติ
ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
  6.5 มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับให้บริกำรประชำชนทั่วไป 
  6.7 มีกำรจัดเก็บสถิตินู้มำรับบริกำรและสรุปนลเสนอนู้บริหำร 
 
 



๔๙ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ 
  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ ำนวนศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลนำคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ล าดับท่ี  21 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540 มำตรำ  7 และมำตรำ  9 
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเนยแพร่ขอ้มูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัด
องค์กร  อ ำนำจหน้ำที่  แนนงำน  โครงกำร   และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้จัดท ำมำตรกำร                
“เนยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลนำคู” ขึ้น  เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่  และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของเทศบำลต ำบลนำคูได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีกำรเนยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและเข้ำถึงง่ำย 
  3.2 เพ่ือให้มีกำรเนยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย 
  3.3 เพ่ือให้ประชำชนหรือนู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่ำงๆ เนยแพร่ต่อประชำชนในพ้ืนที่  และเข้ำถึงได้โดยสะดวกมำกกว่ำ 10 
ประเภทขึ้นไป 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  พ้ืนที่ท้ังในและนอกเขตเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรประเภทต่ำงๆ เนยแพร่ให้ประชำชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
  - แนนพัฒนำท้องถิ่น 
  - งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  - แนนกำรด ำเนินงำน 
  - แนนอัตรำก ำลัง 
  - แนนกำรจัดหำพัสดุ 
  - ประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำ 
  - สรุปนลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
  - ขอ้มูลรำยรับและรำยจ่ำย 
  - งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
  - รำยงำนกำรประชุมสภำ 
  - รำยงำนนลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
  - รำยงำนนลคะแนนกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
  - นลส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 



๕๑ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลนำคู 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับกำรเนยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ล าดับท่ี  22 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540 มำตรำ  7 และมำตรำ  9 
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเนยแพร่ขอ้มูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัด
องค์กร  อ ำนำจหน้ำที ่ แนนงำน  โครงกำร  และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรเนยแพร่ขอ้มูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำนน่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย  เพ่ือให้กำรเนยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่  หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน เว็บไซต์ของ
หน่วยงำนหรือสื่อสังคม (Social Media) หมำยเลขโทรศัพท์ เฉพำะ กำรเนยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ                 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำ มอ ำนำจ
หน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของเทศบำลต ำบลนำคูได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทำงกำรเนยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย 
  3.2 เพ่ือให้ประชำชนหรือนู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทำงในกำรเนยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 ช่องทำง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  พ้ืนที่ท้ังในและนอกเขตเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเนยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 
  - ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำลต ำบลนำคู 
  - ศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรของอ ำเภอนำคู 
  - ประกำศเสียงตำมสำย    
  - จัดส่งเอกสำรเนยแพร่รำยงำนประจ ำปี 
  - ประกำศน่ำนเว็บไซต์เทศบำลต ำบลนำคู/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลนลกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 
 
 
 



๕๓ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลนำคู 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ ำนวนช่องทำงในกำรเนยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

ล าดับท่ี  23 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกระทรวงยุติธรรม  ได้มีนโยบำยด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ประเทศในกำรขับเคลื่อน
ยุติธรรมชุมชน  เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนควำมเป็นธรรมทำงสังคม(Social  Justice)  โดยกำรบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง               
ส่วนรำชกำรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  เพ่ือมุ่งเน้นให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม  และมีโอกำสเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม                     
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  เพ่ือให้นโยบำยด ำเนินงำนบรรลุตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว  กระทรวงยุติธรรม               
โดยส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดกำฬสินธุ์  ร่วมกับอ ำเภอนำคูสถำนีต ำรวจภูธรนำคูและเทศบำลต ำบลนำคูได้
ด ำเนินกำรจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต ำบลขึ้น 
  ดังนั้ น เพ่ือให้ กำ รด ำ เนิน กำ ร ศูนย์ยุติ ธร รมชุ มชนด ำ เนิน ไปด้วยควำ มเรี ยบร้อยและ                             
เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น  เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้มีกิจกรรมกำรปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลนำคูขึ้น 

 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบำะแสกำรกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
  3.2 เพ่ือให้ประชำชนได้ทรำบขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรร้องเรียน 
  3.3 เพ่ือให้ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลนำคู 
  3.4 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุลำกรของเทศบำลกับประชำชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 มีช่องทำงและก ำหนดขั้นตอนกระบวนกำรในกำรร้องเรียน 
  4.2 ให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งเบำะแส  กำรกระท ำนิดกฎหมำย กำรทุจริต
คอร์รัปชัน  รวมทั้งปัญหำควำมเดือดร้อนของเด็ก สตรี คนชรำ และคนพิกำร  แล้วส่งต่อให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ และติดตำมนลกำรด ำเนินงำนแจ้งให้นู้ร้อง/นู้แจ้งทรำบเป็นระยะ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลนำคู  

6. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่นู้รับนิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนกำรทุจริต 
เป็นปัจจุบัน 
  5.2 จัดท ำขั้นตอนกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน  
  5.3 เนยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงและกระบวนกำรในกำรร้องเรียน /              
ร้องทุกข์/ร้องเรียนกำรทุจริต  
  6.4 มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน    
ต ำบลนำคู 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 



๕๕ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งำนนิติกำร  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ประชำชนทรำบขั้นตอนกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน 
  9.2 สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมเรื่องที่ประชำชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งนลกำรด ำเนินกำรให้นู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 
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ล าดับท่ี  24 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การปรับปรุงศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบำลต ำบลนำคูเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน และมีเป้ำหมำยให้ มีกำร
บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ  และเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชำชนนู้รับบริกำรโดยตรง  โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน   เทศบำลต ำบลนำคูจึงมีกำรจัดต้ังศูนย์                   
รับเรื่องรำวร้องทุกข์เพ่ือไวส้ ำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนที่ไดรับควำมเดือดร้อนต่ำงๆ  และ
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  เทศบำลต ำบ ลนำคู  จึงได้มี
กิจกรรม “กำรปรับปรุงศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบำลต ำบลนำคู” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ถูกต้องหรือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำแนนงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 
  3.2 เพ่ือให้ประชำชนได้ทรำบขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรร้องเรียน 
  3.3 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู 
  3.4 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุลำกรของเทศบำลกับประชำชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
  4.1 มีช่องทำงและก ำหนดขั้นตอนกระบวนกำรในกำรร้องเรียน 
  4.2 ให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนในพ้ืนที่ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญ
หรือนู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้อง  โดยกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ ที่ก ำหนด   สร้ำงควำมเชื่อม่ันไว้วำงใจ   รวมถึงตอบสนองตำ ม                       
ควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของประชำชนนู้ รับบริกำรและนู้ มีส่วนได้เสียที่ มีควำมหลำกหลำยและมีควำม
แตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรจัดเตรียมระบบกำรแก้ ไขหรือบรรเทำปัญหำ   และนลกระทบใดๆ                   
ที่อำจจะเกิดขึ้นตำมมำได้ 

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่นูร้ับนิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นปัจจุบัน 
  5.2 จัดท ำขั้นตอนกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน ได้แก่ 
                               - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบำลต ำบลนำคู 
    - กลอ่งรับควำมคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริกำรเทศบำลต ำบลนำคู 
   - น่ำนเว็บไซต์เทศบำลต ำบลนำคู (www.nakhu-mct.go.th) 
   - น่ำนศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลนำคู  
  5.3 เนยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงและกระบวนกำรในกำรร้องเรียน/              
ร้องทุกข์  
 

http://www.nakhu-mct.go.th/


๕๗ 

 

  5.4 เจ้ำหน้ำที่นู้รับนิดชอบน ำเรื่องเสนอคณะนู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรเจ้ ำหน้ำที่นู้ เก่ียวข้อง        
เพ่ือแก้ไขปัญหำตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน 
  5.5 แจ้งนลกำรปฏิบัติงำนให้นู้ร้องทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งำนนิติกำร  ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ ำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปี  ท ำให้เห็นว่ำประชำชนได้มีส่วนร่วม              
ในกำรสอดส่องดูแลสังคมและกำรอยู่ ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลนำคู 
  10.2 สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมเรื่องที่ประชำชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.3 แจ้งนลกำรด ำเนินกำรให้นูร้้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ล าดับท่ี  25 

1. ชื่อโครงการ : เทศบาลเคล่ือนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบำลต ำบลนำคูเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน  และมีเป้ำหมำยให้มีกำร
บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ  และเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชำชนนู้รับบริกำรโดยตรง  โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นกำรให้บริกำรในเชิงรุก  จึงได้จัดท ำโครงกำรเทศบำลต ำบลนำคู  เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนว่ำ
ต้องกำรให้เทศบำลด ำเนินกำรให้บริกำรในด้ำนใดบ้ำง  และให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ ซ่ึงอยู่ ในอ ำนำจหน้ำที่                     
อำจด ำเนินกำรด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริกำรฟรีแก่ประชำชน   หรือหำกจ ำเป็นต้อง
คิดค่ำบริกำรก็ให้คิดในอัตรำถูกที่สุด เพ่ือให้ประชำชนเดือดร้อนน้อยที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยไม่ต้องเดินทำงมำรับบริกำร  ณ ส ำนักงำน
เทศบำล ซ่ึงอำจเสียค่ำใช้จำ่ยหรือเสียเวลำเพ่ิมขึ้น 
  3.2 เพ่ือรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ถูกต้องหรือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำแนนงำน โครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรของเทศบำลกับประชำชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
  น ำกำรบริกำรในหน้ำที่ทุกส่วนงำนของเทศบำล ออกไปให้บริกำรแก่ประชำชนหมุนเวียนชุมชน
ต่ำงๆ ในเขตเทศบำลทั้งหมด  หรือร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแนนพัฒนำชุมชน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ภำยในเขตเทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท ำโครงกำรเสนอคณะนู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ 
  2. จัดหำงบประมำณเพ่ือสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุนลตำมเป้ำหมำย 
  3. ประสำนงำนกับทุกกองทุกฝ่ำย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงำนในหน้ำที่ที่จะน ำไปให้บริกำร
แก่ประชำชนในเขตเทศบำลทั้งหมด 
  4. ก ำหนดสถำนที่ วัน เวลำ ในกำรออกให้บริกำร 
  5. ประสำนงำนกับทุกส่วนงำน 
  6. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำทำงเสียงตำมสำย  
  7. น ำกิจกรรมงำนในหน้ำที่ออกบริกำรประชำชน 
  8. ประเมินนลกำรปฏิบัติงำน 

7. ระยะเวลา 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 
 
 



๕๙ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  15,000 บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลนำคู 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ ำนวนประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ ในเขตเทศบำลซ่ึงได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับ
บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทรำบนโยบำยต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลนำคูอย่ำงทั่วถึง 
  10.2 ประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบำล มีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็นโดยมีเจ้ำหน้ำที่
ของเทศบำลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องกำรด ำเนินงำนของเทศบำล และควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณูปโภคของประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ล าดับท่ี  26 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กำรแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส ำคัญเพรำะกำรปฏิบัติหน้ ำที่
รำชกำรทุกครั้งจะต้องมีกำรตรวจสอบ กลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจ โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบ
ขอ้เท็จจริง ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย  เม่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียน      
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งนูร้้องรับทรำบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบ  กฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรน ำข้อเสนอแนะจำกหน่วย
ตรวจสอบมำปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้นูร้้องได้รับทรำบขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภำค
ประชำชนร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของทำงรำชกำร 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  นู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกรำย 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีการด าเนินการ 
  1.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อร้องเรียน 
  2.รำยงำนนลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำให้นู้เรียนทรำบภำยใน 15 วัน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลนำคู 

9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

ล าดับท่ี  27 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น มีนโยบำยในกำรบูรณำกำร
กระบวนกำรท ำงำน ร่วมกันของทุ กภำคส่วนที่เ ก่ียวข้ องในกำรส่ง เสริมสนับสนุ นให้ทุกหมู่บ้ำ น/ชุมชน                        
มีกระบวนกำรจัดท ำ ทบทวน ปรับปรุงแนนชุมชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพแนนชุมชน  และสนับสนุนให้หน่วยงำน
ภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น น ำแนนชุมชนสู่กำรปฏิบัติ  ซ่ึงเป็นกลไกส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นของประชำชน เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมประชำคม 
เพ่ือจัดท ำแนนพัฒนำท้องถิ่นขึ้น  เพ่ือน ำมำบรรจุไว้ ในแนนพัฒนำสี่ปีของเทศบำลต ำบลนำคูประจ ำปี                     
พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงกำรน ำเข้ำบรรจุไว้ในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณของเทศบำลในปีถัดไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือระดมควำมคิดเห็นและก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของนู้น ำชุมชน 
  3.2 เพ่ือให้ได้แนนงำนโครงกำรของชุมชน น ำมำบรรจุไว้ ในแนนพัฒนำสี่ปีของเทศบำล              
ต ำบลนำคู 
  3.3 เพ่ือรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
  3.4 เพ่ือฝึกให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมแก้ปัญหำ  และส่งเสริม
ระบอบประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.5 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชำคม จ ำนวน 8 ชุมชน ในเขตเทศบำล
ต ำบลนำคู  ส ำหรับให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นให้ ได้มำซ่ึงแนนงำนของชุมชน  เพ่ือน ำมำบรรจุไว้ ใน
แนนพัฒนำสี่ปีของเทศบำล 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร 
  6.2 ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดประชุมนู้น ำชุมชนและเวทีประชำคมตำมตำรำงที่ก ำหนด 
  6.4 ประเมินนล และรำยงำนนลให้นูบ้ริหำรทรำบ 

7. ระยะเวลา 
  จัดเวทีประชุมประชำคมชุมชน ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ –มีนำคม 
 
 
 
 



๖๒ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  30,000  บำท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแนน  เทศบำลต ำบลนำคู  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีข้อมูลพ้ืนฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรวำงแนนพัฒนำชุมชนและพัฒนำท้องถิ่น 
  2. ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน 
  3. ได้แนนงำนโครงกำรของชุมชน เพ่ือน ำมำบรรจุไว้ในแนนพัฒนำสี่ปีเทศบำล 
  4. ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหำของชุมชน 
  5. ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมระบอบประชำธิปไตย 
  6. ประชำชนได้มีสว่นร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เทศบำลต ำบลนำคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ล าดับท่ี  28 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่เทศบำลต ำบลนำคูได้ด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีในด้ำน             
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมำณ และส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม
อย่ำงแข็งขันกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลนำคู 

 3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภำคประชำชนในกำรมีส่วนร่วมกับเทศบำลต ำบลนำคูอย่ำงแข็งขัน  ส ำหรับ                    
กำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลนำคูได้มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้ภำคประชำชนและส่งเสริมกลไก
ภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน กับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลนำคู 

 4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชำชนหมู่บ้ำนทั้ง 8 หมู่บ้ำน 

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภำคประชำชนให้มีสว่นร่วมกับเทศบำลต ำบลนำคูอย่ำงแข็งขันส ำหรับกำร
ท ำงำนของเทศบำลต ำบลนำคูได้มีกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้ภำคประชำชนต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ
เทศบำลต ำบลนำคูในหลำยๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชำชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรตำมระเบียบฯ                 
ว่ำด้วยกำรพัสดุ เช่น  เป็นกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ  เป็นกรรมกำรพิจำรณำนลกำรประกวดรำคำ                       
เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ฯลฯ 
  5.2 มีกำรฝึกอบรมตัวแทนประชำชนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจระเบียบต่ำงๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ เทศบำล
ต ำบลนำคู 
  10.2 ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิหน้ ำที่และบทบำทในกำรมีส่ วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท้องถิ่นของตนเอง 



๖๔ 

 

ล าดับท่ี  29 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล                   
                     แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้เทศบำลในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด ำเนินกำรประเมินนลกำรปฏิบัติรำชกำร  ซ่ึงเป็นกระบวนกำรวัดนลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรของ
เทศบำลว่ำสัมฤทธิ์นลตำมเป้ำหมำยหรือไม่  ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล                        
เพ่ือน ำนลท่ีได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนำ   ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจ
ต่ำงๆ ของเทศบำลต่อไป 
  ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  9(3) และมำตรำ  45 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้จัดท ำมำตรกำร “แต่งต้ัง
ตัวแทนประชำชนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินนลแนนพัฒนำ ” ขึ้น  ทั้งนี้ เ พ่ือให้กำรประเมินนล
แนนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคูมีกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม  ซ่ึงจะส่งเสริมให้เทศบำล                       มี
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน  เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี และให้ค ำนึงถึง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรประเมินนลแนนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคู  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตำมประเมินนลแนนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคู 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
แนนพัฒนำ  เป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของเทศบำลต ำบลนำคู 
  3.3 เพ่ือด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของนู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลนำคู 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่นูร้ับนิดชอบกำรประเมินนลแนนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคู 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
  6.3 จัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินโครงกำร 
  6.4 จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่นู้รับนิดชอบกำรประเมินนล
แนนพัฒนำของเทศบำลต ำบลนำคู (ตำมหนังสือสั่งกำร  ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จ ำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) นู้แทนชุมชนองค์กรภำคประชำชน ภำคเอกชน   จ ำนวน  2  คน 
  (2) นู้แทนสมำชิกสภำเทศบำล     จ ำนวน  2  คน 
  (3) นู้ทรงคุณวุฒิ      จ ำนวน  2  คน 
  (4) ปลัดเทศบำล   เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  (5) หัวหน้ำส ำนักปลัด  เป็นนู้ช่วยเลขำนุกำร 



๖๕ 

 

  (6) หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์นโยบำยและแนน  เป็นนู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1) ประเมินนลแนนพัฒนำของเทศบำลต ำบลนำคูตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี 
  2) ประเมินนลแนนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคูปีละครั้งเป็นอย่ำงน้อยแล้วเสนอนลกำรประเมินให้
เทศบำลต ำบลนำคูทรำบ  เพ่ือน ำนลท่ีได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนำ  หรือขยำย
นลกำรด ำเนินกำร 
  3) จัดท ำแบบประเมินนลและแบบรำยงำนนลกำรประเมินแนนพัฒนำของเทศบำลต ำบลนำคู 
  4) ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืนๆ ตำมที่เทศบำลต ำบลนำคูมอบหมำย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่นูร้ับนิดชอบกำรประเมินนลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
  6.6 กำรจัดท ำแนนกำรด ำเนินงำน 
  6.7 กำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแนนกำรด ำเนินงำน   
  6.9 กำรติดตำมและประเมินนล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแนน  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแนนพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

ล าดับท่ี  30 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลนาคู” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในหน่ วยงำน    
ไม่ว่ำจะเป็นในภำครัฐหรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่   ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่ วยควบคุม              
หรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซ่ึงจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์  ในอดีตที่น่ำนมำกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่
กระทรวงกำรคลังประกำศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย  ระเบียบ ระบบบัญชี  หนังสือสั่งกำร 
และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติให้
ถูกต้องตำมระเบี ยบหรื อกฎ เกณฑ์ ที่ทำงรำชกำรก ำ หนดไว้   ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงกำ รจัดกำรด้ำ นอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีในหน่วยงำน  จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงนลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ
หน่วยงำนได้  ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีควรเป็นระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถสะท้อน
ภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธินลหรือไม่ เพียงใด 
กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงำน   อำจเป็นช่องทำงรั่วไหลท ำให้ เกิดควำม
เสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่สัมฤทธิ์นล  ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรก ำหนดหน้ ำที่และ
มอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม  กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำรให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว  กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ  ตลอดจนขำดกำรประเมิน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่ก ำหนดขึ้น  และพัฒนำให้ระบบกำรควบคุมภำยใน
ดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ  เทศบำลต ำบลนำคูพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ือให้องค์กรมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบ
กำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่ วยงำน  จึงได้ก ำหนด
มำตรกำร “กำรติดตำมประเมินนลระบบควบคุมภำยในของเทศบำลต ำบลนำคู”ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธินล  ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกร
เป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ  โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ ซ้ ำ ซ้อนหรือไม่จ ำ เป็น  ลดควำมเสี่ยงหรือ                  
นลเสียหำยด้ำนกำรเงินหรือด้ำนอ่ืนๆ ที่อำจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้ำงควำมม่ันใจแก่
นูบ้ริหำรในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน  และบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  กฎหมำย เง่ือนไขสัญญำ  ข้อตกลง ระเบียบ
ขอ้บังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้กำรควบคุมภำยในของเทศบำลต ำบลนำคูเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน  อีกทัง้ยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
ซ่ึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

5.พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  เทศบำลต ำบลนำคู 
 
 



๖๗ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งต้ังคณะท ำงำนติดตำมประเมินนลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คณะกรรมกำร            
ตรวจเงินแน่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 
  6.2 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ ำงต่อเนื่องเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติตำมภำรกิจและตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และตำมแนนพัฒนำของเทศบำลต ำบลนำคู 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธินล 
  6.3 กำรรวบรวมนลกำรติดตำมและประเมินนลกำรควบคุมภำยในให้ คณะท ำงำนฯ เพ่ือสรุป
ขอ้มูล 
  6.4 รำยงำนนลกำรปฏิบัติงำน  ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลนำคู
และนู้บริหำรทรำบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  งำนตรวจสอบภำยใน  เทศบำลต ำบลนำคู 

9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรำยงำนกำรประเมินนลกำรควบคุมภำยใน  ตำมมำตรฐำน  ข้อ 6 ที่เสร็จตำม
ก ำหนดเวลำ 
  10.3 มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเชื่อถือได้สำมำรถน ำไปใช้                 
ในกำรตัดสินใจ 
  10.4 กำรปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย  ระเบียบ 
ขอ้บังคับที่วำงไว้ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ล าดับท่ี  31 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกระบวนกำรเก่ียวกับบุคคลถือว่ ำเป็นสิ่งส ำคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก ำหนดหน้ำที่ของงำนเป็นเรื่องๆ กำรวำงนโยบำย กำรวำงแนน กำรวำงระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือหน่วยงำน  เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์               
เทศบำลต ำบลนำคูจึงก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำน
บุคคล โดยพิจำรณำจำกประเด็นกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องกำรบรรจุ  แต่งต้ัง                 
กำรโอน ยำ้ย กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ หนังสือสั่งกำร         
โดยเคร่งครัด เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลนำคูเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วม กำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลให้ เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเก่ียวกับกำรบรรจุ
แต่งต้ังกำรโอน ยำ้ย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำง ประชำชนที่มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 กำ รสร รหำ   กำรบรรจุแ ต่งต้ั งได้ มีกำ รประชำ สัมพันธ์ ไปยังหน่วย งำน อ่ืน  และ                       
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนภำยในต ำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน 
  6.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ลงในเวบ็ไซต์ของเทศบำลต ำบลนำคู 
  6.3 มีกำรติดประกำศประชำสัมพันธ์ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลนำคู 
   6.4 ในกำรบรรจุแต่งต้ังได้มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนเป็นกรรมกำร  รวมถึง               
มีกำรแต่งต้ังประชำชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกำรบรรจุแต่งต้ัง 
  6.5 กำ รบรรจุแ ต่ง ต้ังจะต้องไ ด้รั บกำรตร วจสอบคุณสมบั ติและควำมเห็ นชอบจำ ก
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดก่อน 
  6.5 แต่งต้ังกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำน
บุคคลในกำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง  
  6.6 มีขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณสมบัตินู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
  6.7 มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรประเมินนลงำน                      
กำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่งเพ่ือควำมโปร่งใส 
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  6.8 มีกำรออกค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
  6.9 มีกำรจัดท ำประกำศหลักเกณฑ์หรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน  และประกำศเนยแพร่               
หลักเกณฑ์ให้บุคลำกรทรำบ 
  6.10 มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินนลกำรปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม 
  6.11 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินนลกำรปฏิบัติงำน  และคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ เช่น ขอ้มูลประสิทธิภำพและประสิทธินลของกำรปฏิบั ติงำน ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะ              
กำรรักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสม และข้อมูลกำรลำ เป็นต้น 
  6.12 มีกำรแจ้งนลกำรประเมินให้พนักงำนทรำบ  พร้อมเปิดโอกำสให้ ซักถำม  ตอบข้อสงสัย 
และโต้แย้งนลกำรประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  6.13 นำยกเทศมนตรีต ำบลนำคูออกค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมมติคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีกำรติดประกำศนลกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนปลัด เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเก่ียวกับกำรบรรจุ               
กำรโอน ยำ้ย ของเทศบำลต ำบลนำคู  และมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ ำงชัดเจน  พร้อมทั้งเปิดเนยและ
สำมำรถอธิบำยนลท่ีเกิดขึ้นดังกล่ำวได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ในการจัดท า                           
                    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย  หนังสือสั่งกำร 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี   วิธีกำรท ำงำนต้องอยู่ ในกรอบ  และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว   ถูกต้อง 
ประชำชนหรือนู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ  สร้ำงควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุด  ถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมำย  ไม่มีข้อนิดพลำด  บริกำรด้วยควำมเสมอภำคกัน   ไม่เลือกปฏิบัติ  เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน  กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน  มีกำรท ำงำนมีกระบวนกำร
ที่โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้  รำยงำนกำรเงินจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบข้อบกพร่อง             
มีกระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเนยข้อมูลอ่ืนต่อประชำชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
  3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบ
ได้ 
  3.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  3.4 ในกำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเนยสำมำรถตรวจสอบได้  จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข
กำรท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส  สำมำรถเปิดเนยข้อมูลข่ำวสำร  เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลต ำบลนำคู 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกำศและประชำสัมพันธ์เชิญชวนนู้น ำและประชำชนทุกหมู่บ้ำน เข้ำร่วมรับฟัง                   
กำรประชุมสภำฯ โดยท ำหนังสือถึงนู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนในกำรขอควำมร่ว มมือประชำสัมพันธ์เชิญชวน
ประชำชนเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำฯ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนดประชุมสภำฯ  
  6.2 ประกำศให้ประชำชนทรำบหลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำรับฟังกำรประชุมสภำฯ  
  6.3 มีกำรก ำหนดและจัดที่นั่งส ำหรับประชำชนในกำรเข้ำรับฟังกำรประชุมสภำฯ โดยนู้แทน
ของแต่ละหมู่บ้ำนจะให้ควำมร่วมมือในกำรรับฟัง ร่วมสังเกตกำรณ์ระหว่ำงกำรประชุม เพ่ือจะได้น ำข้อมูลที่ได้รับ
ไปถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  ทั้งนี้ในระหว่ำงประชุมสภำฯ  ประชำชนสำมำรถสอบถำม เสนอแนะ
ข้อควำมคิดเห็นและปัญหำควำมต้องกำรต่อนู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำลในกำรประชุมสภำฯ  
  6.4 มีกำรเนยแพร่รำยงำนกำรประชุมสภำฯ ให้ประชำชนรับทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมำณ 2561 และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งำนกิจกำรสภำ เทศบำลต ำบลนำคู 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบำลต ำบลนำคูได้แสดงให้ประชำชนได้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
  10.2 มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรเข้ำร่วมประชุมสภำฯ ในทุกขั้นตอน  
  10.3 ประชำชนรับทรำบระเบียบในกำรประชุมสภำฯ ท ำให้ประชำชนสำมำรถติดตำม
ตรวจสอบกำรท ำงำน รวมทั้งพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของนู้บริหำร หรือสมำชิกสภำเทศบำลโดยกำรให้ตัวแทน
ประชำชนในแต่หมู่บ้ำนเข้ำร่วมรับฟัง และสังเกตกำรณ์ในกำรประชุมสภำฯ และประชำชนสำมำรถติดตำมควำม
คืบหน้ำของแนนพัฒนำต ำบลที่ร่วมกันพิจำรณำจำกกำรประชำคม โดยเสนอน่ำนสภำเทศบำล เพ่ือบรรจุเป็น
แนนพัฒนำของเทศบำลต ำบลนำคู 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบำลต ำบลนำคูเห็นถึงประโยชน์จำกแนวคิดกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่ วนร่วมตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแน่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแนนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย  (พ.ศ. 2556 – 
2561) เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  โดยกำรก ำหนดให้ มีกำรจัดหำ
คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยน่ำนช่องทำงหรือกลไก                 
ในกำรร่ วมเป็นคณะกรรมกำรในกำ รตรวจสอบกำ รจัด ซ้ือจั ดจ้ ำงของเทศบำลต ำบลนำคูทุ กขั้น ตอน                      
ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงประชำชนสำมำรถมีโอกำสในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและแสดงควำมคิดเห็นได้ เรียนรู้                  
กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมหรือกำรบริหำรรำชกำรในระบบเปิดจำกกำรปฏิบัติจริง  ส่วนเทศบำลต ำบลนำ
คูสำมำ รถพัฒนำระดับกำร เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมกับภำครัฐมำกขึ้น   เพ่ือกระตุ้น                     
กำรปรับเปลี่ยนสู่กำรบริหำรรำชกำรที่เปิดเนย  โปร่งใส  เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน   และพัฒนำระบบ
รำชกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและเพ่ือประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ ตัวแทนภำคประชำชนมีส่ วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซ้ือจัดจ้ ำง                
ของเทศบำลต ำบลนำคู 
  3.2 เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในด้ำนที่เก่ียวข้องกับงบประมำณของเทศบำลต ำบลนำคูให้เกิดกำร
พัฒนำได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลนำคู 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจำกกำรประชุมประชำคม   เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้ ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ได้แก่  กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
  6.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้วย
กำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก ำหนดให้ มีกำรแต่งต้ัง               
ให้มีนู้แทนชุมชนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร  แต่เทศบำลต ำบลนำคูให้ควำมส ำคัญในกำรมีตัวแทนชุมชนเข้ ำร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงซ่ือตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับนิดหำกเกิด              
ควำมเสียหำย 
  6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรเม่ือมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ ำงทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่และตัวแทนชุมชน มีควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ำที่  และทรำบกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ ำงและ                
ตรวจกำรจ้ำงอย่ำงละเอียดและถูกต้อง 
  6.4 ประกำศรำยงำนนลกำรด ำเนินกำรโครงกำรให้ประชำชนได้ทรำบ 
 
 



๗๓ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งำนพัสดุ กองคลัง เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลนำคู  มีควำมโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชำชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

ล าดับท่ี  34 

1. ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจ  และ
สังคม  ด้วยเหตุนลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของบุคลำกรให้มีควำมพร้อมที่จะรับภำรกิจและ
กำรจัดบริกำรให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส ำ คัญอย่ำงยิ่ง  ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็นสิ่งส ำคัญ                 
ประกำรหนึ่งที่เทศบำลต ำบลนำคูได้ด ำเนินกำรเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที ่ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง
กับท้องถิ่นด้วย  เพ่ือพัฒนำ ตนเองและสำมำรถน ำควำมรู้ ไปใช้ให้ เป็นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบั ติหน้ำ ที่                 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธินล 
  ดังนั้น เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้มีกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถน ำมำพัฒนำองค์กร  พัฒนำท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้กับสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมเข้ำใจ
ในกำรท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ 
  3.2 เพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง  เป็นไปตำม
ระเบียบ กฎหมำย 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู  จ ำนวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ทั้งในเทศบำลต ำบลนำคูและหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมทั้งภำยในเทศบำลต ำบลนำคูและ
หน่วยงำนภำยนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนำ
แล้วแต่กรณี 
  6.2 เม่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด ำเนินกำรเสนอนู้บังคับบัญชำ
เพ่ือส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรฝึกอบรม  หรือเข้ำร่วมประชุม  หรือด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยส ำนัก/
กองงำนที่รับนิดชอบ 
  6.3 แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถิ่นนู้น่ำนกำรฝึกอบรมจัดท ำรำยงำนสรุปนลกำรฝึ กอบรมเสนอ
ประธำนสภำ โดยน่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลนำคู 
  6.4 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรประเมินนลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น และ
รำยงำนเสนอนำยกเทศมนตรีต ำบลนำคูทรำบ 
 
 
 



๗๕ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  200,000 บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนปลัด เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที ่
  10.2 สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนใหม่ๆ 
  10.3 กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ล าดับท่ี  35 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                             
                     ฝ่ายบริหาร” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ ำยบริหำร        
เป็นกลไกส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินนลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร   ซ่ึงอ ำนำจในกำร
บริหำรปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน  มีงบประมำณเป็นของตนเอง                  
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ให้เป็นไปโดยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่ วมกัน นอกจำกจะท ำ ให้เทศบำล                
มีบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ  ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร  สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสในเทศบำลและลดกำรทุจริต 
  เทศบำลต ำบลนำคูจึงได้ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้ มีบทบำทในกำ ร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรขึ้น  เพ่ือก ำหนดบทบำทของสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำรเป็นหน่วย
ตรวจสอบ  โดยให้สมำชิกสภำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลนำคู  เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ ติดตำม และประเมินนลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู จ ำนวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดท ำคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นใช้ส ำหรับกำรประชุม 
  6.2 แต่งต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนิ นกำรต่ำงๆ เช่น                   
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ  กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจ ำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  กำรติดตำม
และประเมินนลแนนพัฒนำ ฯลฯ 
  6.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นต้ังกระทู้ถำมกำรบริหำรงำนในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำคู 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 
 
 



๗๗ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งำนกิจกำรสภำ  งำนนิติกำร  ส ำนักงำนปลัด  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำ ใจบทบำทหน้ำที่ และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ                    
ฝ่ำยบริหำร 
  10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๘ 

 

ล าดับท่ี  36 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชัน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  คอร์รัปชัน  หมำยถึง  กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะเพ่ือแสวงหำนลประโยชน์ ส่วนตัวหรือ
นลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมำยและศีลธรรม  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รักษำนลประโยชน์ของ
ส่วนรวม  หำกใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยกระท ำกำรเพ่ือนลประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือว่ำ             
มีกำรกระท ำคอร์รัปชัน   
  ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันที่ เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งนลเสียหำยกับประเทศชำติ                                           
อย่ำงมำก  จ ำเป็นที่ทุกภำคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ   โดยกำรเข้ำไป              
มีสว่นร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ ให้เกิดกำรเฝ้ำระวัง  ป้องปรำมกำรทุจริต ในรูปแบบกำรกระตุ้น   
ให้ทุกภำคส่วนในเทศบำลต ำบลนำคูได้ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชำชนในชุมชนเทศบำลต ำบลนำคู 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  เทศบำลต ำบลนำคู 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมกำ รชุมชน  หรือ ตัวแทนชุมชนเ พ่ือสร้ ำงควำมรู้ควำ มเข้ ำใจ เรื่อ ง                    
กำรคอร์รัปชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.3 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่อต้ำนกำรทุจริต และช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกรณีพบเห็นกำร
ทุจริต   
  6.4 จัดเจ้ำหน้ำที่รับนิดชอบรับแจงัเหตุทำงโทรศัพท์ 
  6.5 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.6 เสนอนู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร 
  6.7 ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 
 



๗๙ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมกำรชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคอร์รัปชันและสำมำรถตรวจสอบกำร
คอร์รัปชันได้ 
  10.2 มีกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุมชน   หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้ำระวัง                   
กำรคอร์รัปชันในระดับเทศบำล   
  10.3 ปัญหำเก่ียวกับกำรทุจริตได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ล าดับท่ี  37 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก ำหนดให้
เทศบำลมีภำรกิจหน้ำที่ท่ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน   โดยใช้วิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี                   
และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแนนพัฒนำท้องถิ่น  กำรจัดท ำงบประมำณ  กำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง  กำรตรวจสอบ  กำรประเมินนลกำรปฏิบัติงำนและกำรเปิ ดเนยข้อมูลข่ำวสำร   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคับว่ำด้วยกำรนั้น  ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   ซ่ึงมุ่งเน้นในกำร
สร้ำงจิตส ำนึกค่ำนิยม  กำรบูรณำกำร  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง  และกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  ปัญหำเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชันสำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกวงกำร   ไม่ว่ำจะเป็นวงกำรระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชำติ  ซ่ึงเทศบำลต ำบลนำคูมีภำรกิจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำ
เจริญรุ่งเรือง  โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐภำคเอกชน  รัฐวิสำหกิจ  รวมถึงภำคประชำชนทั่วไปในกำรร่ วมกัน
พัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ ดีและมีเศรษฐกิจที่ ดีในท้ องถิ่น  ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครอง             
ส่วนทอ้งถิ่นจะพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำได้นั้น  จ ำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลำยๆด้ำนในกำรร่วมกันพัฒนำ
ท้องถิ่น  ในกำรนี้กำรมีเครือข่ำยที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนำท้องถิ่น  จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นโดยเฉพำะ
เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน  ซ่ึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ  รวมถึง
ภำคประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยร่วมกับเทศบำลต ำบลนำคูในกำรร่วมคิด  ร่วมพิจำรณำ                   
ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท ำ  ร่วมรับนิดชอบ  และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น  เทศบำล
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  กำรมีเครือข่ำยดังกล่ำวเป็นสิ่งจ ำเป็น  จึงได้จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำ                 
เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตขึ้น  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ ำยด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้ำงแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำนลประโยชน์ของทอ้งถิ่น 
  2. เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้กับทุกภำคส่วนให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหำ               
กำรทุจริต 
  3. เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลนำคู 

4. เป้าหมาย 
  ภำครัฐ ภำคเอกชน  ภำครัฐวิสำหกิจ  สถำนศึกษำ  และภำคประชำชน  ในเขตเทศบำล                    
ต ำบลนำคู เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตร่วมกับเทศบำลต ำบลนำคู 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลนำคู 
 
 
 
 



๘๑ 

 

6. วิธีด าเนินงาน 
  1. แต่งต้ังตัวแทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ และภำคประชำชน  ร่วมเป็นเครือข่ำย
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตเทศบำลต ำบลนำคู 
 
 
  2. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย 
  3. เปิดโอกำสให้เครือข่ำยที่ได้รับกำรแต่งต้ังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบล
นำคูในกำรร่วมคิด  ร่วมพิจำรณำ  ร่วมตัดสินใจ   ร่วมท ำ   และร่วมรับนิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน                
กำรทุจริต 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเครือข่ำยในกำรร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต 
  5. ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่ำงเทศบำลต ำบลนำคู  กับบุคคล  องค์กร                
ส่วนรำชกำร  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมำณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลนำคู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. ท ำให้เกิดแกนน ำ  แนวร่วม  และเครือข่ำยในกำรรักษำนลประโยชน์ของทอ้งถิ่น 
  2. ท ำให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้  ก่อให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหำกำรทุจริต 
  3. ท ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลนำคู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าส่ังเทศบาลต าบลนาคู 

ท่ี  299/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของเทศบาลต าบลนาคู 

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

 เพ่ือให้กำรจัดท ำแนนปฏิบัติกำรและป้องกันกำรทุจริตส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบำล
ต ำบลนำคูเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพ  เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – พ.ศ.  ๒๕๖๔) อันจะน ำไปสู้กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ป้องกันกำรทุจริตและยกระดับมำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔๘  เตรส  แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  เทศบำลต ำบลนำคู  จึงแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรจัดท ำแนนปฏิบัติกำร
และป้องกันกำรทุจริตส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลนำคู  ประกอบด้วย 

 

๑.  นำยประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบำลต ำบลนำคู  เป็นประธำนกรรมกำร 

๒.  นำยวำรินทร์  ท้ำวสบำย   รองปลัดเทศบำลต ำบลนำคู เป็นรองประธำนกรรมกำร 

๓.  นำยวีระ  สีระมำตร  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล เป็นกรรมกำร 

๔.  นำยวิชัย  มูลสำระ  นู้อ ำนวยกำรกองคลัง  เป็นกรรมกำร 

๕.  นำยประสิทธ์ิ  เหลำแหลม นู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เป็นกรรมกำร 

๖.  นำยภำนุวัฒน์  พละสินธุ์ นู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข เป็นกรรมกำร 

และสิ่งแวดล้อม 

๗.  นำงสำวลดำวัลย์  ไวแสน นู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ เป็นกรรมกำร 

๘.  นำงสำวพนมภรณ์  ศรีชะตำ นู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม เป็นกรรมกำร 

 ๙.  นำยอภิชัย  แก้วรุณำ  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร  เป็นกรรมกำร 

๑๐.  นำงวิมลลักษณ์  ทำระเวทย์ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร เป็นกรรมกำร 

 ๑๑.  นำยรณวิทย์  ลำวงศ์เกิด นิติกรปฏิบัติกำร            เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๒.  นำงชุติมำ  สมบัติภูธร นู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์       เป็นกรรมกำรและนู้ช่วยเลขำนุกำร 

นโยบำยและแนน 

 ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ 
 1.  ศึกษำ  วิเครำะห์  ท ำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแนนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 2.  วำงแนน  จัดท ำ  ทบทวน  และพัฒนำแนนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 3.  ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแนนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 4.  จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินนลพร้อมสรุปนลกำรด ำเนินกำรตำมแนนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 

/๕.  ด ำเนินกำร... 
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๘๔ 
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 ๕.  ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต     
ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – พ.ศ.  ๒๕๖๔)  
 

  ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
                                                                    ประเสริฐ  จิตปรีดำ 
         (นำยประเสริฐ  จิตปรีดำ) 
         นำยกเทศมนตรีต ำบลนำคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


