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ส่วนที่ 1 

 
บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวั ตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปท าธุระส่วนตัว  
9) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ เช่น ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้ าขององค์กร ดูดฝุ่นรถยนต์

ส่วนตัวโดยเครื่องดูดฝุ่นของราชการ ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว  
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สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 

        4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

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

  6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

  7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวมนอกจากนี้ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์   
หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจ ริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง 
จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติทีด่ีและยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับฯ  

ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก             
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

 

 เทศบาลต าบลหนองลาน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่
จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่
ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด     
ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองลานใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองลาน 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลต าบลหนองลาน ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก          
ธรรมาภิบาลหลักสัปปุริสธรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการ         
บ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองลาน 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

7.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้ำหมำย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลหนองลาน ตลอดจน 

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติงานด้วยหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 

2. เทศบาลต าบลหนองลาน มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับปัญหากรณีการทุจริตและ    ประพฤติมิชอบ
ไดอ้ย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้ 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลต าบลหนองลาน  สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจไมเ่หมาะสม การใช้ต าแหน่งหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต 

5. เทศบาลต าบลหนองลาน  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

6. เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยก ากับ ดูแล และสอดส่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลหนองลาน ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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5.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 

      1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
       2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
      3. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลต าบล         
หนองลาน  มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
       4. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลหนองลาน 
       5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
       7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
       8. เทศบาลต าบลหนองลาน ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน 
 ตลอดจนประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
       9. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

วิสัยทัศน์(Vision) ของเทศบาลต าบลหนองลาน 
 

  “หนองลานเป็นต าบลน่าอยู่  ด้วยการบริหารจัดการที่ดี  มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                        
ชุมชนเข้มแข็ง  สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาก้าวไกล” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒   
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

 (ปี พ.ศ. 2562 -  2564) 
ของเทศบำลต ำบลหนองลำน  อ ำเภอท่ำมะกำ   จังหวัดกำญจนบุรี 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.กำรสร้ำงสังคมที่
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ า 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.1.1 โครงการบรหิารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1.1.2  โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม           
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3  มาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม   
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
1.2.1 โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  
(กิจกรรมบรรยาย
บริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลการป้องกัน
และปราบปราม การทุจรติ) 
1.2.2 โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น   
(กิจกรรมบรรยายสิทธิ
หน้าท่ีของพลเมืองที่ดี     
ตามระบอบประชาธิปไตย
และกิจกรรมการให้
ความรู้ด้านการมสี่วนร่วม
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 
1.2.3 โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ (กิจกรรมบรรยาย
การน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน) 

- 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
- 
 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
- 
 
 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 รวม จ านวน   6   โครงการ 90,000 90,000 90,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 หมายเหต ุ
งบประมา

ณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. กำรบริหำร
รำชกำรเพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร   
 
2.2 มาตรการสร้าง
ความ โปร่ ง ใส ในการ
ปฎิบัติราชการ 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่  ให้ เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 

2.1 โครงการถวายสัตย์
ปฏิญาณเนื่องในวัน
ส าคัญ  ต่าง ๆ 
 
2.2.1 มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 
2.2.2 กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
 
2.2.3 โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
 
2.3.1  โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
 
 
 
2.4.1 กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรตคิุณแก่
บุคคลที่มีความซื่อสตัย์ 
สุจรติ มีคุณธรรม 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูม้ี
จิตสาธารณะ 
 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.5.1 กิจกรรม  
“การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลต าบล         
หนองลาน”  
        
2.5.2 มาตรการ       
“ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ     
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ”  
   
2.5.3 มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 

 รวม จ านวน  11  โครงการ 20,000 20,000 20,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1  มาตรการ 
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาล
ต าบลหนองลานและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอ าเภอให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
3.1.2  มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
 
3.1.3  มาตรการ 
“จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ต าบลหนองลาน 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหาร กิจการของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

3.2.1  โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
 
3.2.2 การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกขเ์ทศบาลต าบล 
หนองลาน 
 
 
3.2.3  กิจกรรม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
 
3.3.1  มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลฯ 
 
 
3.3.2  มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง     
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 

 รวม จ านวน  8  โครงการ 25,000 25,000 25,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 มีการจดัวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่ วน
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 

 
4.1.1 แผนจัดท า
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 
 
4.1.2  มาตรการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
4.2.1 มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
4.2.2 กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินประจ าปีของ
เทศบาลต าบล        
หนองลาน 
 
 

 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.3 การส่งเสรมิบทบาท

การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

4.3.1  โครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
4.3.2  กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
 
4.4.1  มาตรการเฝ้า
ระวังการคอรร์ัปชันโดย
ภาคประชาชน 
 
 
4.4.2 มาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการ
ป้องกันการทุจริต 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 

 รวม จ ำนวน  8  โครงกำร 0 0 0  

รวมท้ังสิ้น จ ำนวน  33  โครงกำร 135,000 135,000 135,000  
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ส่วนท่ี  3 

มิติที่  1 : กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร  

ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น  และฝ่ำยประจ ำขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

1. ชื่อโครงกำร : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครท าทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้ 
บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ท่ีการท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ธรรมาภิบาล จัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลก 
ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  หลักสัปปุริสธรรม 
ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ของตนเอง อันจะท าให้
ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ท า ท าให้
ท างานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ 
เป็นอย่างไร และท าการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใช้ใน
การประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็นการท า งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง   ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่น ามาใช้ หลักการที่มีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การ
มีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึง
คนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด  จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลดน้อยลง  
จ าต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ต่อไป 
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https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนดี
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3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน มีความรู้ 

ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 
3.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน มีทัศนคติที่ 

ดีต่อการท างานและให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(Anti 
Corruption) 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน น าองค์ความรู้ต่าง ๆ   
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลหนองลาน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างของเทศบาลต าบลหนองลาน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลหนองลาน 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร   

  6.2  การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟังการบรรยาย การบ าเพ็ญจิตเสริมสร้างหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน มีความรู้ 

ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 
   10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน  มีทัศนคติที่ดีต่อการ

ท างานและให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
   10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน น าองค์ 

ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหนองลาน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
และธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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 1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้  5  ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่  4  การ
ส่งเสริมคุณธรรม  ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม ส าหรับประชาชนปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร การใช้อ านาจหน้าที่เกิน
ขอบเขตและประพฤติมิชอบ  ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปัญหาความเหลื่อมล้ าทางต าแหน่ง           
เป็นต้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดและได้จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการไว้ส าหรับในการปฏิบัติตนเพ่ือให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีใน
หน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเทศบาลต าบล       
หนองลาน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล 
หนองลาน เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน 
 มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3.3 เพ่ือให้พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก 
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลหนองลาน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างของเทศบาลต าบลหนองลาน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
- สถานปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมาะสม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร   

  6.2  การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟังการบรรยาย การบ าเพ็ญจิตเสริมสร้างหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
10,000.-(หนึ่งหมื่นบาท) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน  เข้าใจหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน   มีทัศนคติท่ีดีต่อ 
การท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   10.3 พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก 
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหนองลาน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
และธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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 1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
          ประโยชน์หรือกำรมีประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เทศบาลต าบลหนองลาน  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ       
ในการปฏิบัติงาน  และพร้อมปฺฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติราชการในหน้าที่  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   เกิดความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล              
เพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เป็นที่น่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสีย  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าโดยสุจริตป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือปฎิบัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดและได้จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการไว้ส าหรับในการปฏิบัติตนเพ่ือให้ตระหนักถึงการ
สร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในหน้าที่  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  เทศบาลต าบลหนองลาน   จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล 
ต าบลหนองลาน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาน  น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.3  สร้างจิตส านึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลหนองลาน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างของเทศบาลต าบลหนองลาน   
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

- เทศบาลต าบลหนองลาน   
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6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
  6.2  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
  6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

- ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 

10ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองลาน  มีคุณธรรม 

จริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติ
ราชการ 

10.2 บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาน  น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตส านึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหนองลาน    ในการเสริมสร้าง 

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประจ าปี 2561 
  (กิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปราม การทุจริต) 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความส าคัญใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยเทศบาลต าบลหนองลานน าปัญหาความต้องการมาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนโดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจากความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน
ดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องสร้างกระบวนเรียนรู้และก าหนดกรอบการจัดท าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 22  ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 
  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เทศบาล 
ต าบลหนองลาน  จึงได้จัดท าประชุมประชาคม เพ่ือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                      
3.วัตถุประสงค ์
  3.๑.  เพ่ือขยายการบริการไปสู่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว 
  3.๒. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระเบียบกฎหมาย และสวัสดิการต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
  3.๓. เพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชน 
  3.๔. เพ่ือรวบรวมปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาพปัญหาต่างๆ                      
ในแต่ละท้องที่ซึ่งจะได้น ามาปรับปรุงพัฒนาส่งเสริม และแก้ไขในส่วนที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น 
  3.๕. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล             
หนองลาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและกิจกรรมบริการประชาชน  พื้นที่รับผิดชอบ ๒ เขต รวม ๘ หมู่บ้าน                        
 กิจกรรม 
  - สิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย 
   - การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล,การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  - การให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  - การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลหนองลาน 
  - การให้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
- พ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาน   
 

6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
  6.2  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
  6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 

งบประมาณ  20,000.- บาทถ้วน 

9.ผู้รับผิดชอบ 

- ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 

10ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.๑. ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
  10.๒. ประชาชนได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องระเบียบ  กฎหมาย  และสวัสดิการต่างๆ               
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน  ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
  10.๓. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เบื้องต้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  10.๔. รวบรวมปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน  และสภาพปัญหาต่างๆ ในแต่
ละท้องที่ซึง่จะได้น ามาปรับปรุงพัฒนา  ส่งเสริมและแก้ไขในส่วนที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น 
  10.๕. พนักงานเทศบาลกับประชาชนในเขตเทศบาลมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และเกิด
ความร่วมมือในการประสานงานด้านต่างๆ อย่างดี 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
 1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประจ าปี 2561 
  (กิจกรรมบรรยายสิทธิหน้าท่ีของพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย 

                       และกิจกรรมการให้ความรูด้้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความส าคัญใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยเทศบาลต าบลหนองลานน าปัญหาความต้องการมาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนโดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจากความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน
ดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องสร้างกระบวนเรียนรู้และก าหนดกรอบการจัดท าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 22  ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 
  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เทศบาล 
ต าบลหนองลาน  จึงได้จัดท าประชุมประชาคม เพ่ือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                      
3.วัตถุประสงค ์
  3.๑.  เพ่ือขยายการบริการไปสู่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว 
  3.๒. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระเบียบกฎหมาย และสวัสดิการต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
  3.๓. เพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชน 
  3.๔. เพ่ือรวบรวมปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาพปัญหาต่างๆ                      
ในแต่ละท้องที่ซึ่งจะได้น ามาปรับปรุงพัฒนาส่งเสริม และแก้ไขในส่วนที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น 
  3.๕. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล             
หนองลาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและกิจกรรมบริการประชาชน  พื้นที่รับผิดชอบ ๒ เขต รวม ๘ หมู่บ้าน 

                            (รายละเอียดตามแผนก าหนดการที่แนบมาด้วย)  
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

- พ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาน   
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6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
  6.2  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
  6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 

งบประมาณ  20,000.- บาทถ้วน 

9.ผู้รับผิดชอบ 

- ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 

10ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.๑. ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
  10.๒. ประชาชนได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องระเบียบ  กฎหมาย  และสวัสดิการต่างๆ               
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน  ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
  10.๓. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เบื้องต้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  10.๔. รวบรวมปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน  และสภาพปัญหาต่างๆ ในแต่
ละท้องที่ซึ่งจะได้น ามาปรับปรุงพัฒนา  ส่งเสริมและแก้ไขในส่วนที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น 
  10.๕. พนักงานเทศบาลกับประชาชนในเขตเทศบาลมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และเกิด
ความร่วมมือในการประสานงานด้านต่างๆ อย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการวันพ่อแห่งชาติ  
  (กิจกรรมบรรยายการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ          
ได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและยึดมั่น ในการเจริญรอยตามเบื้ องพระยุคคลบาทในการทะนุบ ารุ งชาติบ้ านเมือง                   
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช  อีกทั้งยังเป็นวันที่ทุกคนจะได้แสดงความจงรักภักดีและแสดง
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  เป็นการเทิดทูนพระคุณของพ่อพร้อมร าลึกถึงผู้เป็นพ่อและองค์กร Unesco 
ก าหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก  เทศบาลต าบลหนองลานจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นและได้มีกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ท าบุญใส่บาตร  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ  ภายในต าบล          
หนองลานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนในต าบลหนองลาน 

3.วัตถุประสงค ์
  3.1. เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
  3.2. เพ่ือเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
  3.3. เพ่ือให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่า, ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มองค์กรและชมรมต่างๆ, ส่วนราชการในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลหนองลาน ประมาณ  150 คน 
 กิจกรรม 
  1. ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน 
  2. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์และท าบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
                        เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและพร้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9                   
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ 
  4. เยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ 
 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
- พ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาน   

6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
  6.2  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
  6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 

งบประมาณ  40,000.- บาทถ้วน 

9.ผู้รับผิดชอบ 

- ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ประชาชนต าบลหนองลานได้ร่วมเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑๐.๒  ประชาชนต าบลหนองลานได้ร่วมเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาท 
                     ของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
 10.3  ประชาชนต าบลหนองลานได้แสดงความรักความสามัคคีแสดงความกตัญญูต่อพ่อ 
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มิติที่  2 : กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร   
 

1.  ชื่อโครงกำร : โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 
2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝัง
อุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประจ าทุกปี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว นั้น เทศบาลต าบลหนองลาน จึงได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดินขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปของเทศบาลต าบล           
หนองลาน  ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปีนั้น 

  เทศบาลต าบลหนองลาน  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงได้จัดโครงการ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
3.2  เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริตต่อ 

หน้าที่และต่อสังคม  
3.3 เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพ่ือส่วนรวม การ

ท างานด้วยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลหนองลาน  ที่ได้ประกาศใช้ 

 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ  พนักงานและประชาชนทั่วไป 
 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลหนองลาน   
 

6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
    เข้าร่วมกิจกรรมในงานส าคัญต่าง ๆ   
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7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

      10.2 ผู้บริหารได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นและ 
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และต่อสังคม 

10.3 เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
การท างานด้วยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลหนองลานที่ได้ประกาศใช้ 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม  ท้ังในเรื่องกำรบรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้ำย  โอน  เลื่อน  ต ำแหน่ง/เงินเดือน  และกำรมอบหมำยงำน 

 

1.  ชื่อโครงกำร : โครงการมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ                   
2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม             
เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม                
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. นั้น 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาน  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง  ที่ใช้หลักการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จึงได้จัดท ามาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ  ในการปฏิบัติ
ราชการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3  เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  ปลัด  หัวหน้าสว่นราชการของเทศบาลต าบลหนองลาน   
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลหนองลาน   
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

     1. จัดท ามาตรการมอบหมายของนายกเทศบาลต าบลหนองลาน   
 2. ประชุมผู้บริหาร ปลัด ทต. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล  
 3.  ออกค าสั่งมอบหมาย 
 4.  ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
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8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
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2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณกำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
         ของทำงรำชกำร  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง 
         เคร่งครัด 
 

1.  ชื่อโครงกำร : โครงการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง 
    พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก 
2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการ
ท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของอปท.  ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง       
โดยก าหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในการประเมินผลและ
ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น 

  เนื่องจากปัญหาที่ได้พบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานราชการจะมีหลายขั้นตอน  ซึ่งผู้มารับบริการจึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน อย่างไร  ต้องใช้เสียเวลาในการ
ด าเนินการมากน้อยเพียงใด  เทศบาลต าบลหนองลานได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้มีกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกให้บริการ   

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3  เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลหนองลาน   
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

     1. จัดท ามาตรการมอบหมาย 
 2. ประชุมผู้บริหาร ปลัด  หัวหน้าส่วนราชการ    

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
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2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ 

         ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1.  ชื่อโครงกำร : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   การบริหารงานส่วนท้องถิ่นก่อก าเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสดูแลจัดการความต้องการพ้ืนฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  ด้วยคนในพ้ืนที่ย่อมทราบ
ปัญหาความต้องการของตนและผู้คนในพ้ืนที่ที่ตนพักพิงอยู่เป็นประจ าได้ดีกว่า  ดังนั้น  ในการดูและจัดการงาน
ขององค์กรเพ่ือที่จะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและเรียนรู้
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากขั้นตอนและกระบวนการท างาน  ความรู้ ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท างานว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานหรือไม่  ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้  
การศึกษาจากข้อมูลที่พบเห็นอยู่ในองค์กรได้กระท าลงไป  คงไม่มีผู้ใดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่ ต้องรับผลการ
กระท าจากสิ่งที่องค์กร  และเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฎิบัติลงไปซึ่งก็คือ  ประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้ามารับบริการจาก
องค์กรนั้นเอง 

  จากภาพสะท้อนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่า  เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง  ต้องมีการรักษา
คุณภาพให้คงอยู่เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดให้ได้  เมื่อใดที่ก้าวถึงระดับสูงแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัด
ให้เห็นว่า  การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้บรรลุสู่จุดหมาย
ของการปฏิบัติงาน  ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว  เมื่อเป็น
เช่นนั้น  คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นในการที่จะ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลจัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน 

  ดังนั้นการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินโครงการ 
เพ่ือน าผลที่ได้รับ  น ามาซึ่งการแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด เทศบาลต าบลหนองลาน  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญ จึงได้มีโครงการส ารวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่ให้บริการรับส ารวจสอบถาม
ประมวลผลซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมฯ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและแม่นย า ในการน าข้อมูล
มาใช้ต่อไป  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด  
3.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ 

 ท างานเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
3.4  เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  กระตุ้นการท างาน   

เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการท างานในด้านบริการสาธารณะ 
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 4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองลาน   

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลหนองลาน 

6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
     1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
 2. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง 
 3. จ้างเหมาหน่วยงานที่รับส ารวจ 
 4. ส ารวจ ประมวลผล 
 5. การรายงานติดตามและประเมินผล 
 6.  ประชุมเพ่ือพิจารณา แก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
20,000.- บาท (สองหมื่นบาท) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 

    10.2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ยอมรับได้ 
      10.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ถูกต้อง  

เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
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2.3  มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชนรำยละเอียด 
                ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ชื่อโครงกำร : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ  สามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

  เพ่ือให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลหนองลาน   จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นระเบียบและขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยมีการแสดง
แผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  มีแผนภูมิและรายละเอียด          
ผู้ให้บริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตามกฎหมาย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
3.3  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน 
3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
3.5  เพ่ือให้การให้บริการด้านสาธารณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองลาน  
  

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลหนองลาน   
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6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
     1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นากยกเทศบาลต าบลมอบอ านาจให้รองนายกเทศบาลหรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
กันพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   

 4. มีระบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นข้อร้องเรียน  
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 6. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

     10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหนองลาน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานของเทศบาลต าบลหนองลานยิ่งขึ้น 
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2.4  กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตน 
       ให้เป็นที่ประจกัษ ์
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

     1.  ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  
     2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลต าบลหนองลาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 19.8 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,550 คน ครัวเรือนจ านวน 1,297 ครัวเรือน 
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561) ในการบริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ปัจจุบัน เทศบาล
ต าบลหนองลาน เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มาตรา 50 (9) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลง วันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์
ที่จะให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับ
เทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน  ประกอบกับเทศบาลมี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ ด าเนินกิจการการ
ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่อง
เชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบ
ประกาศ เกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  
     3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของในสังคม  
3.2 เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  
3.3 เพ่ือสร้างบุคคลตัวอย่างที่จะเป็นแรงบันดาลใจแห่งการท าความดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน  

     4. เป้ำหมำย  
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม   

     5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลหนองลาน 
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     6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  
6.2 มีการก าหนดหลักเกณฑ์, มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผลการพิจารณา 
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  

     7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

     8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

     9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองลาน 

     10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
10.1 ผลผลิต – ประชาชนได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีแรงกระตุ้นในการสร้างความดี ยึดถือความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมในการด ารงชีวิต  
10.2 ผลลัพธ์ – ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม ผู้ได้รับคัดเลือก

มีความภาคภูมิใจและพร้อมจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น   

1.  ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร    

รำชบัณฑิตยสถำน ได้ให้ความหมายของจิตส านึกทางสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะว่า คือ 
 การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน  ความเจริญ
ทางด้านวัตถุปัจจุบัน ท าให้สังคมมีค่านิยม ให้ความส าคัญและแสวงหาเงินทองอ านาจ มากกว่าให้ความส าคัญ
ด้านจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง ปัญหามากมาย การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมจึงควรเกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวถึงค าว่า "จิตสาธารณะ" มากขึ้นเพ่ือประโยชน์ที่จะเป็น
แนวคิดต่อตนเอง อันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่สังคม เทศบาลต าบลหนองลาน มีนโยบายที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งในองค์กรและนอกองค์กรในด้านผู้มีจิตสาธารณะ   
เพ่ือคัดเลือกผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ การแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นการบริการหมู่บ้าน ท าประโยชน์เพื่อ
สังคม และร่วมมือในการพัฒนาต าบล  เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ส าหรับเยาวชน
และสังคม(คนดีศรีหนองลาน) เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการเป็นผู้ที่เสียสละทั้งก าลังกาย ก าลังทุน
ทรัพย์และก าลังสมอง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการพัฒนาต าบลหนองลาน มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และ
แบบอย่างที่ดีให้แก่ต าบล  ท าให้ผู้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างทรงเกียรติอย่างภาคภูมิ  

เทศบาลต าบลหนองลาน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชู
เกียรตปิระชาชนผู้มีจิตสาธารณะ การแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นการบริการหมู่บ้าน ท าประโยชน์เพื่อ
สังคมเพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้มีจิตสาธารณะที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของเทศบาลต าบลหนองลานขึ้น 

     3.  วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเอาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือส่งเสริมประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลของตนเอง 
3.4 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

     4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาน 

     5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองลาน 
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     6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
       6.1 เขียนโครงการ  

6.2  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร  
6.3 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก  
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  
6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานอื่น หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน  

                           ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร website ของเทศบาลต าบลหนองลาน จดหมายข่าว      
     7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

     8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

     9. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ส านักปลัดเทศบาล 
8.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

     10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคคลผู้มีจิตสาธารณะ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  10.2 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
  10.3 ผู้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  10.4 ท าให้เป็นแบบอย่างที่ดีของต าบลและสังคมต่อไป 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักกำรและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแส โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือ
การบริโภคโดยอาศัย ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน         ทั้งพืชผัก ไม้ผล 
ไมย้ืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จ าหน่ายท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการ
ใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ ตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณ
บ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย ของครอบครัวแทนที่จะซื้อ
จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย เทศบาล
ต าบลหนองลานจึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็น
ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตอีกด้วย  
     3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิ ทยากร 
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น  
     4. สถำนที่ด ำเนินกำร  

       เทศบาลต าบลหนองลาน (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไม้แก่น) 
     5. วิธีด ำเนินกำร  

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน  
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลต าบลหนองลาน 
5.4 ประชาสัมพันธ์  
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

     6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
            3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)  

     7. งบประมำณด ำเนินกำร  
            ไม่ใช้งบประมาณ  
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     8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  

          งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองลาน 
    9. ตัวช้ีวัด  

9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เกษตรกรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 มีวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ        

       พอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน   
     10. ผลลัพธ์  

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

10.2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไม้แก่น จะเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยจะด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลหนองลาน 
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบกำรทจุริต  
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีกำรอื่นใดระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม 
                   ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม และกำรบริกำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

1.  ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองลาน” 

2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 0892.4/
ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2  การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.    ข้อ 2.6  
อปท. ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อแนะน าและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่าง ๆ นั้น 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงได้จัดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงาน
ส่วนต าบลกับผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมือง    
ที่ดี  พ.ศ.2546 ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
3.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการ

ท างานที่ชัดเจน   
3.4  เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.5  เพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  ปลัด หัวหน้าสว่นราชการ  

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลหนองลาน   

6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
     1. ประชุมผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ    

2. จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 3.  ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ 
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7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

 10.2 เป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน    

  10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลการด าเนินงานระดับดี 
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2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
         เพื่อกำรตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   ในยุคปัจจุบันนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในทุกองค์กรนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลา
ช้านานมาก  สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองได้หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นในแง่สังคมที่มีวัฒนธรรม
อันดีงาม สังคมของการเอ้ืออาทร สังคมของการอุปถัมภ์กัน เป็นต้น  แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งแล้วสังคมไทยก็มีอีก
หลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโสเภณี เป็นต้น แต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทย
อาจจะลืมนึกถึง หรือ ไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหานี้มากเท่าที่ควร นั้นก็คือ ปัญหาการคอรัปชั่น  คอรัปชั่น คือ 
“พยาธิของระบบราชการ”  ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน 
เช่น ความยากจนของข้าราชการชั้นผู้น้อย การขัดกันของผลประโยชน์(Conflicts of interest) การทุจริตโดย
นโยบาย    (corruption by public policy) เป็นต้น  ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดการคอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความยากจนของข้าราชการชั้นผู้น้อย การขัดกันของผลประโยชน์(Conflicts of 
interest) การทุจริตโดยนโยบาย ( corruption by public policy) เป็นต้น 
 

  การที่จะแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นได้ต้องใช้หลาย วิธีการเข้าช่วย หรือ ร่วมกันแก้ไขโดยมวลรวม 
โดยมีทฤษฎีหลายๆอย่างแตกต่างกันออกไป เช่น “หลักนิติรัฐ” กล่าวคือ รัฐที่อยู่หรือปกครอง ภายใต้กฎหมาย 
หรือ ใช้กฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอ านาจรัฐ” กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กร     
ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยปัจจุบัน ในสังคมไทยได้มีกลุ่มคนบางส่วน หรือหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและ
เอกชน ในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เช่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น   ส่วนในการ
ตรวจสอบการท างานของรัฐโดยภาคเอกชนนั้น เช่น องค์กรเอกชนอิสระ (NGO) กลุ่มนักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ 
เป็นต้น  ดังนั้น ไม่ว่าภาครัฐและเอกชน จึงควรสร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจาก
สังคมไทย โดยไม่ว่าจะเป็น จาก  “การปลูกฝั่งเยาวชน” ให้มีแนวความคิดที่รังเกียจ และต่อต้านการคอรัปชั่น 
“สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต”ให้แก่สังคม เหล่านี้เองที่จะเป็นเส้นทางที่จะน าไปสู่การลดลงของปัญหา
ดังกล่าว และอาจท าให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปจากสังคม 
 

ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาน  ได้เล็งเห็นปัญหาการแก้ไขและการปราบปรามการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร  สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร สร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา   
การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร  สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคม 
3.2  เพ่ือสร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 
3.3 เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหนองลาน  เปลี่ยนไป         

ในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานของเทศบาลต าบลหนองลานยิ่งขึ้น 
 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  ปลัด  หัวหน้าสว่นราชการ  
 



46 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลหนองลาน 

6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
     1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดทต.  หัวหน้าส่วนราชการของทต.   

2. จัดท าบันทึกข้อตกลงการร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ  
 3.  อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ  

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 
กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง  มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร   

 10.2 ขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 
 10.3  ลดปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
การด าเนินโครงการของภาครัฐ 

      10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหนองลาน  เปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานของเทศบาลต าบลหนองลานยิ่งขึ้น 
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2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน 
         กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

1.  ชื่อโครงกำร : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบาย ด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เช่น ปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน
ของรัฐให้สามารถให้บริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ให้การบริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบบริการร่วม ณ จุดเดียว (  One Stop 
Service) ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  

เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน  ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  
  (๒) เพ่ือส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมระดับต าบล ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ให้
มีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต น าไปสู่การปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
  (3) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา  ปัญหาความเดือดร้อน  
ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (4)  เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ชัดเจนและการให้บริการสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  (5) เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ครอบครัวและสังคม  
 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นักทรัพยากร 
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5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลหนองลาน   

6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

2. ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. รายงานผลการด าเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ  

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
นักทรัพยากร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนลดลง   

 10.2  ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนได้รับการแก้ไขและไกล่เกลี่ย   
 10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงด้านกฎหมายและเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ 

      10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหนองลาน  เปลี่ยนไป        
ในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานของเทศบาลต าบลหนองลาน  ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

มิติที่  3 : กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 กำรให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 
  

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน  และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอ าเภอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

    ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควร
ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้ งชัดและจ ากัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน 
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 
เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 

  "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของ
รัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต"ิ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองลาน   จึงเห็นความส าคัญศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล            
หนองลาน  ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ  
ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้บริการ ค าแนะน าผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร 
3.2  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก 
3.3  เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการมีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแย้ม 

แจ่มใส  ใส่ใจบริการ  ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1 ประชาชนในเขตเทศบาล 
4.2 บุคคลทั่วไป 
4.3 หน่วยงานราชการอ่ืน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลหนองลาน 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ปรับปรุง) 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน   
  3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน   
  4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์     
  5. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน       
  6. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม 
         10.3 การท างานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหนองลาน  ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเท่าเทียม 
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3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน   
         กำรจัดหำพัสดุ  กำรค ำนวณรำคำกลำง  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์  
        วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ 
        ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ 
เสียง กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น                  
หรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ หรือกลิ่น 
ที่ถูกน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล  (Data Manipulation)            

และผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงเห็นความส าคัญของ           
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ  
ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้บริการ ค าแนะน าผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร 
3.2 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก 
3.3 เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการมีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแย้ม 

แจ่มใส  ใส่ใจบริการ  ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

4.1 เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลหนองลาน   
4.2 ประชาชนในเขตเทศบาล 
4.3 บุคคลทั่วไป 
4.4 หน่วยงานราชการอ่ืน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลหนองลาน   
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ปรับปรุง) 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน   
  3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน 
  4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์     
  5. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน       
  6. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม 
         10.3 การท างานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหนองลาน  ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเท่าเทียม 
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3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำร 
         มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองลาน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   ภารกิจส่วนหนึ่งของ การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
2540 โดยเป็นกระบวนการ ที่ส่งเสริมสิทธิการได้รู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน 
รวมทั้งเป็นกลไก ที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ที่น า ไปสู่การบริหาร 
ราชการแผ่นดินที่มีความโปร่งใส การเปิดเผยและการตรวจสอบได้ในด้านข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นกระบวนการหนึ่ง 
ที่จะน าไปสู่การสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนั้น ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ ชัดเจนและมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การขจัด ความไม่โปร่งใสและการด าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
การแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ  การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูนั้น หน่วยงาน ของรัฐจ าเป็นต้องจัดระบบและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลมากที่สุด การจัดระบบและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น สามารถ
ด าเนินการได้ ตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศ การประกาศข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานหรือมีการเผยแพร่ด้วยวิธีการและสื่ออ่ืน  ๆ เช่น ทางวิทยุ
ชุมชน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หอกระจายข่าว  เสียงตามสาย  แผ่นพับ ใบปลิว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการ จัดระบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายและการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้  
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าถึงได้มากท่ีสุด 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงเห็นความส าคัญของข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลหนองลาน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลหนองลาน”  ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสาร
และข้อมูลต่าง ๆ  ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่าย 
3.วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือป้องกันการเรื่องร้องเรียนในกรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ            
พ.ศ. 2540  

2) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนงานภายในกับหน่วยงานภายนอก  
ที่เก่ียวข้อง  

3) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
4) เพ่ือเป็นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และน าข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม 

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลหนองลาน   
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลหนองลาน   
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

2. จัดท าระเบียบและขั้นตอนการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ  
3. จัดท าการจัดท าแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูลของหน่วยงาน  
4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
5. มีการทบทวนผลส าเร็จของการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

  6. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีหลากหลาย 

ช่องทางและเข้าถึงง่าย 
   10.2 ระเบียบและขั้นตอนการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ มีแผนภาพ 

แสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูลของหน่วยงานผู้ใช้บริการเข้าใจง่ายและมีความพึงพอใจการใช้ข้อมูลอย่างสูงสุด 
         10.3 การท างานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหนองลาน  ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น  กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนนิกิจกำร ตำมอ ำนำจ 
     หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบ 
       ต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท าประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เทศบาลต าบลหนองลาน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

เป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง   การพัฒนาท้องถิ่นนั้นยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนและร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นของตน  เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงได้จัดเวทีประชาคมขึ้น  เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และความต้องการของชุมชนเพ่ีอ
จะได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา น ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบล ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  และความเจริญของท้องถิ่นยิ่งข้ึนต่อไป 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองลาน จึงเห็นความส าคัญของการรับฟัง 
ความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหา ความต้องการของประชาชนจึงได้จัดท า
โครงการประชาคมแผนชุมชน เพ่ีอจะได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา น ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบล            
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  และความเจริญของท้องถิ่น 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 

  3.๑ เพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน 
  3.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  3.๓ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
  3.๔ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
  3.๕ เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล  ประชาชน  และประชาสัมพันธ์งาน
ของเทศบาล 
            3.๖  ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.๗ เพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชนในการช าระภาษี ให้ค าปรึกษาด้านภาษีและด้าน 
กฎหมายเบื้องต้น  รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

๑.  ประชาคมหมู่บ้าน(เวทีประชาชน) หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 ,5 ,6, 7, 8 (ตามแผนปฏิบัติการ) 
           ๒.  ประชาคมต าบล  ณ  สถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
๖.๑ จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนปฏิบัติการ 

  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิกสภาเทศบาล. / ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน/หน่วยงานราชการ   
            ๖.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านทราบ  
  ๖.4  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระหว่างเดือน มกราคม  ถึง  พฤษภาคม  ของทุกปี 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน 

  ๙.๒ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบลได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 
  ๙.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

๙.๔ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย น ามาปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาต่อไป 

       ๙.๕  ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองลานและบทบาท
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อการพัฒนาต าบลของตน 
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3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1.  ชื่อโครงกำร : มาตรการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลหนองลาน 

2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

   “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”  

ดังนั้น การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจึงเป็นการใช้สิทธิของประชาชนที่สามารถกระท าได้ในกรณีที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากกลไกการท าหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การบริการในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน  ช่วยเหลือ
ในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  

ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงได้มีมาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลหนองลาน  เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน  ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  
  (๒) เพ่ือส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมระดับต าบล ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ให้
มีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต น าไปสู่การปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
  (3) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา  ปัญหาความเดือดร้อน  
ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (4)  เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ชัดเจนและการให้บริการสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  (5) เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ครอบครัวและสังคม  
4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นักทรัพยากร 
5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลหนองลาน   
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
2. ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. รายงานผลการด าเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ  
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7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากร  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนได้รับการแก้ไขและไกล่เกลี่ยลดลง   

 10.2  มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่เดือดร้อน มีปัญหา  
 10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงด้านกฎหมายและเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ 

      10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหนองลาน เปลี่ยนไป          
ในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานของเทศบาลต าบลหนองลานยิ่งขึ้น 
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3.2.3 มีกำรรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร 
         ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก 
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบ โดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา 

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชน ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4.. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

 5.พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลหนองลาน 

     5. วิธีกำรด ำเนินกำร  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

     6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

     7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
เทศบาลต าบลท่ามะกา  

     8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

     9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
9.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
9.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 

 

 



60 

มิติที่  3 : กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
           3.3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วน    
                 ท้องถิ่น 
1 ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลหนองลำน 

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบล
หนองลาน  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบล
หนองลาน โดยงานแผนงานและนโยบาย  ส านักงานปลัดเทศบาลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบล
หนองลาน ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองลาน ก าหนดด้วยความ ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้ำหมำย/ผลผลติ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน จ านวน 2 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลหนองลาน  

6. วิธีด ำเนินกำร  
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปี พ.ศ.2561-2564 (คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน         

บางต าแหน่งเป็นผู้แทนภาค ประชาคม มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  เทศบาลจึงต้อง   
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองลาน  แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 )  

     8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
งานแผนงานและนโยบาย  เทศบาลต าบลหนองลาน   
 
 
 



61 

     9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลหนองลาน  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน  

เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน  และร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลท่ามะกา เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลท่ามะกาความต้องการ
ของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่ามะกา ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญใน
การต่อต้านการทุจริต  
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3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง  

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามที่เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลหนองลาน  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลหนองลาน

อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลหนองลาน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการ
การปอ้งกันการทุจริตในเทศบาลต าบลหนองลาน นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้ำหมำย  
ตัวแทนชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร  
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลหนองลาน  

แข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลหนองลาน ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลหนองลาน ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ชุมชนมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ 
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง เทศบาลต าบลหนองลาน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล         

หนองลาน 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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มิติที่  4 : กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร 
            ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
           4.1 มีกำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน 
 

1 ชื่อโครงกำร : แผนงำนจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการตรวจสอบภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้งให้มี
การตดิตามผล การตรวจสอบ  ซึ่งการรายงานผลการตรวจสอบนับเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ตรวจสอบ
ภายใน เป็นการรายงานผลการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ การวิเคราะห์ผลกระทบ   ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ / แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับตรวจและต่อองค์กร คุณภาพของรายงานผล
การตรวจสอบดังกล่าวจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ   ความสมบูรณ์ 
ครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมได้   ความชัดเจนและสาระส าคัญของรายงาน การดึงประเด็นที่ส าคัญและ
น าเสนอในรูปแบบที่กระชับง่ายต่อการศึกษาและน าไปปฏิบัติ ดังนั้น  รายงานผลการตรวจสอบจึงเปรียบเสมือน
กระจกเงาที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรและของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรนั้น ๆ ต่อผู้บริหาร 

3. วัตถุประสงค์ของรำยงำนกำรตรวจสอบ 
 เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบไปยังหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารและ หน่วยรับตรวจถึง
วัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบ   ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ การควบคุมและ
กระบวนการก ากับดูแลที่ดีของหน่วยรับตรวจ ว่ามีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้หรือไม่   มีสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ / แนวทางที่จะให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ หน่วยรับ
ตรวจด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานดีขึ้น อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรอย่างไรก็ตาม 
การจัดท ารายงานการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในพึงตระหนักถึงว่าก าลังเสนอรายงานการตรวจสอบให้ใคร 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลหนองลาน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลหนองลาน  
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1.รวบรวมข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในกระดาษท าการเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน 
 6.2 สอบทานวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากกระดาษท าการโดยน า หลักฐาน   ข้อเท็จจริงที่
พบจากการตรวจสอบ (Condition)  มาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)  
แล้วหาสาเหตุ (Case)  หรือเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น  กับข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ ตรวจ
พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุจากอะไร   รวมทั้งแยกแยะว่าผลกระทบ (Effect)  จะเกิดมากน้อยเพียงใดเพ่ือจะ
ได้ก าหนดข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขไว้ในรายงานต่อไป 
 6.3.พิจารณาและคัดเลือกเรื่องท่ีจะเสนอในรายงานโดยแยกออกเป็นเรื่องที่ส าคัญ  จ าเป็นต้อง
แก้ไขเร่งด่วน   เรื่องที่ไม่มีความส าคัญหรือส าคัญน้อย  ซึ่งผู้ตรวจสอบควรจะรายงานเฉพาะปัญหาที่อาจสร้าง
ความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมีนัยส าคัญหากไม่แก้ไขทันท่วงที   ส าหรับปัญหาที่ไม่มีความส าคัญไม่ควรเสนอ 
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ไว้ในรายงานที่ เป็น ลายลักษณ์อักษรแต่อาจชี้แจงโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติ            
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 6.4.พิจารณาว่าควรใช้รายงานในรูปแบบใดโดยปกติควรรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร               
แต่ในกรณีที่ตรวจพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบสูงควรรายงานด้วยวาจาในเบื้องต้น
ก่อน 
 6.5.ร่างรายงานเมื่อพิจารณารูปแบบรายงานแล้ว  ในกรณีที่จะเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแล้วผู้ตรวจสอบควรน าร่างรายงานไปหารือกับหน่วยรับ
ตรวจด้วย 
 6.6.ในการหารือกับหน่วยรับตรวจ   ผู้ตรวจสอบควรจะปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบงาน
โดยตรงเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่ สุดใน
สถานการณ์ขณะนั้นทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเกิดผลดีต่อหน่วยงานจะท าให้รายงานที่เสนอออกไป
สามารถไปสู่การปฏิบัติได้นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบมี
ความเห็นหรือแนวทางแก้ไขปัญหาแตกต่างกับผู้รับตรวจ ผู้ตรวจสอบจะต้องบันทึกความคิดเห็นและแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ผู้รับตรวจเสนอไว้ควบคู่กับความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ เพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหน้า
ส่วนราชการต่อไป 
 6.7.ปรับปรุงร่างรายงาน   ผู้ตรวจสอบต้องปรับปรุงหรือแก้ไขร่างรายงาน    ให้สมบูรณ์  และ
น าเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  เพ่ือ
พิจารณาสั่งการต่อไป 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงกำร  
กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองลาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
10.2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
10.3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำร
ควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล  
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดเทศบาลต าบลหนองลาน จึงได้มีการจัดท า          
และรายงานการควบคุมภายในตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลท่ามะกา ทราบ      

ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามก าหนด  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลหนองลาน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลหนองลาน  

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
6.2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
6.3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
6.4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน 

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
6.5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม      

เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กรและน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองลาน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำร 
      รำชกำรตำมช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

1  ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำร 
                      บริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำร บรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง 
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กร หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เทศบาลต าบล
ท่ามะกา จึงได้ก าหนด มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการ บริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลท่ามะกาเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ 
โปร่งใสและเป็นธรรม  

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ 
โอนย้าย  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ บริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลหนองลาน 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ 

แต่งตั้งเทศบาลต าบลหนองลาน ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลหนองลาน  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลหนองลาน 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง 

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลหนองลาน จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

เทศบาลต าบลหนองลาน รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ 

เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ี เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
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- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ภายในเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลหนองลาน 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ

ทีต่นเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน๋ง เทศบาลต าบลท่ามะกา จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้

ต้อง ไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลหนองลาน รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด) 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่  
เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่าง เคร่งครัด  

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน  ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อน ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
     6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)  
 

     7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

     8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดเทศบาล  
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     9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวชี้วัดก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก 
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลต าบลท่ามะกา และมี
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น ดังกล่าวได้ท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ          
ถูกต้องได้ 
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4.2.2.ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-จ่ำยเงิน        
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีของเทศบำลต ำบลหนองลำน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ 

คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลหนองลาน 
6. วิธีด ำเนินกำร  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาน  ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีและจัดท า รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ตลอดปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงกำร  

กองคลังเทศบาลต าบลหนองลาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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มิติที่  4 : กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร 
            ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
           4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
 

1  ชื่อโครงกำร : อบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลานจึงได้มีการจัดส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ 
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
4. เปำ้หมำย/ผลผลติ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  จ านวน 10 คน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ทั้งในเทศบาลต าบลหนองลาน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

6.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลหนองลานและ
หน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิก สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน  

6.4 งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลานทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
 



71 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงกำร  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลหนองลาน 
10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวช้ีวัด  
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองลาน จ านวน 10 ราย ได้รับการฝึกอบรม             

และศึกษาดงูาน  
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4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำยระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร 
                    ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
2. หลักกำรและเหตุผล  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก 
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอย ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนว ทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลหนองลาน           
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลท่ามะกาและลดการทุจริต  เทศบาลต าจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการใน การด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลหนองลาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ
ทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เป้ำหมำย  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน จ านวน 10 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร    
เทศบาลต าบลหนองลาน 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน  
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปีการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงกำร  

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลหนองลาน 
10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 กำรเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำค 
      ส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มกีำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน  

2. หลักกำรและเหตุผล  
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ 

ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า         
คอร์รัปชันการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา            
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์  

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลหนองลาน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลหนองลาน  
6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองลาน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ        
คอร์รัปชัน ได้  

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน        
ในระดับเทศบาล 
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4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  
 

2. หลักกำรและเหตุผล  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ 

เทศบาลมีภารกิจ หน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา ศักยภาพเจ้ าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ใน ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลหนองลานมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ ท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป ใน
การรวมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์ กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้านในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น    จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่ งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลหนองลานในการร่วม
คิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต  คอร์รัปชันใน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองลาน พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น  จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน          
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการ 

ทุจริต  
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาน 
4. เป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต 

เทศบาลต าบลหนองลานเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาล            
ต าบลหนองลาน 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาน 
5. วิธีด ำเนินงำน  

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย 
ด้านการ ป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลหนองลาน  

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลองค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
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3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล 

ต าบลหนองลานในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต  

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต  
  5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลหนองลานกับบุคคล องค์กร            
ส่วนราชการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
7. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองลาน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ท าให้เกิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาน 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


