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คํานํา 
 

การจัดทําแผนงานปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาล
ตําบลนาคํา เปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดแนวทางการปองกันและขจัดปญหาการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจําซ่ึงการปฏิบัติราชการตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีกําหนดไวโดยเครงครัด ประกอบกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

  

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและกําหนดแผนงานรายละเอียด
การดําเนินการ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและกอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลนาคํา  

 
 

เทศบาลตําบลนาคํา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง         หนา 
 
แผนงานปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   

๑. หลักการและเหตุผล        ๑ 
 
แผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ เสริมเสริมสรางจิตสํานึก คานิยม      ๓ 

ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลนาคํา 
                      บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล       
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกัน    ๔ 

และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมิชอบ     
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกัน    ๕ 

และแกไขปญหาการทุจแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบริตและประพฤติมิชอบ    
                                            ของเทศบาลตําบลนาคําของเทศบาลตําบลนาคํา      

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกัน   ๖ 
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

                                            ของเทศบาลตําบลนาคําของเทศบาลตําบลนาคํา  
  

  บัญชีกําหนดแผนงานตามยุทธศาสตร ดานตางๆบัญชีกําหนดแผนงานตามยุทธศาสตร ดานตางๆ          ๗ ๗ ––  ๑๐๑๐ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจรติในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถสรุปเปนประเด็น ไดดังนี้ 
 ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไม
เขมแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ
ทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ – จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาด
ในโครงการกอสรางและโครงการพ้ืนฐานภาครัฐ 
 ๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 



 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนของสวนรวม 
 ๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาระดับตนๆท่ี
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทยไม
วาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ 
ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง 
สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน(Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมีอท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัป
ชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ(Transparency International - IT) พบวา ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูท่ี ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับ
ท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปรและประเทศมาลาเซีย 
และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดอันดับท่ี ๑๐๑ จาก 
๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
 แมวาในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC)พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมลดนอยถอย
ลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม 
ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจคนไทยบางสวนมองวาการทุจริต
คอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวา
สวนหนึ่งเปนคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือ
ของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําได
อยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป   
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติตานการทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption 
Perception Index – CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมท่ีแตกตางจาก



ท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
หลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดกับสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ
ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
 ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People is participation) และตรวจสอบ (people is audit) 
ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๔. เปาหมาย 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti - Corruption)จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 



 ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขาย
ในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจรติ 

๑.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหารขาราชการ
ฝายสภาทองถ่ิน
และฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๑.๑.๑ โครงการฝกอบรม
เสรมิสรางความรูทางกฎหมาย 
สําหรับผูบรหิาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง  
๑.๑.๒. มาตรการสงเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
แกบุคลากรท้ังฝายประจําและ
ฝายการเมืองใหเปนปจจุบัน 
เหมาะสม สอดคลองกับระเบียบ 
กฎหมาย 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 

 

๑.๒ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

๑.๒.๑.โครงการทองถ่ินไทยรวม
ใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียวเทศบาล
ตําบลนาคาํ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓.๑ โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตําบลนาคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิติท่ี ๑ รวม ..๑..มาตรการ..๓..โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
เทศบาลตาํบลนาคาํ 

- - - -  

๒.๒ มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๑ มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการของเทศบาลตําบลนาคํา 
๒.๒.๒ โครงการเผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการจดัซื้อ – จัดจาง
ของเทศบาลตําบลนาคํา 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 

๒.๓ มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ีให
เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ี
ดี 

๒.๓.๑ โครงการกิจกรรมลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ โครงการมาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓ โครงการมาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบัิติตน
ใหเปนท่ีประจักษ 

๒.๔.๑ โครงการพอ – แมดีเดน
ของเทศบาลตําบลนาคํา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๒.๕ มาตรการ
จัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจ 
สอบพบการทุจรติ 

๒.๕.๑ โครงการมาตรการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาํบลนาคาํ 
๒.๕.๒ มาตรการ แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียนรองทุกขของเทศบาล
ตําบลนาคาํ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 



มิติท่ี ๒ รวม .๒..มาตรการ.๑.กิจกรรม.๗...โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

๓.๑.๑ โครงการมาตรการ
เผยแพรขอมลูขาวสารท่ีสาํคัญ
และหลากหลายชองทาง 
 

- - - -  

๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการจดัประชุม
ประชาคมตาํบลนาคํา 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐-  

๓.๓ การสงเสรมิให
ประชาชนมีสวน
รวมบริหารกิจการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓.๑ มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาํบล
นาคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - -  



มิติท่ี ๓ รวม ..๑..มาตรการ.. ๒..โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
สงเสริมและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๔.๑ มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๔.๑.๑ โครงการจดัทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณของเทศบาลตําบล 
นาคํา 
๔.๑.๒ โครงการกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในประจําปงบประมาณ 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 

 

๔.๒ การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการ
ได 

๔.๒.๑ โครงการกิจกรรมการ
รายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 

- - - -  

๔.๓ การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

๔.๓.๑ โครงการฝกอบรม
เสรมิสรางความรูทางกฎหมาย 
สําหรับผูบรหิาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง  
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๔.๔ เสรมิพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

๔.๔.๑ โครงการกิจกรรมการตดิ
ปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริตของเทศบาลตําบล 
นาคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

มิติท่ี ๔ รวม .-..มาตรการ.-..กิจกรรม.. 
......๕.โครงการ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 



 
สวนท่ี ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ๑.๑ การสรางจิตสํานึกและตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําของเทศบาลตําบลนาคํา 
 

๑. ชื่อโครงการ การอบรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับกฎหมายแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
                      พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชนและประชาชนตําบลนาคํา ประจําปงบประมาณ 
๒.  หลักการและเหตุผล   

                ตามท่ีเทศบาลตําบลนาคําและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภออุบลรัตน จํานวน ๕ 
องคกร ไดรวมลงนามในบันทึกความรวมมือ เรื่อง การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน กับ 
สํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกน เม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรู
เก่ียวกับกฎหมายใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชนและประชาชน ในการเผยแพร
ความรูทางกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนท่ัวไป ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ กําหนดให
เทศบาลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลดังนี้ (๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ การบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของการ
จัดตั้งศูนยให ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เทศบาลตําบลนาคํารวมกับสํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแกน  จึงไดจัดทําโครงการอบรม
เสริมสรางความรูเก่ียวกับกฎหมายแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชนและ
ประชาชนตําบลนาคํา ประจาํปงบประมาณ  

๓. วัตถุประสงค 
                ๓.๑ เพ่ือเปนการเผยแพรความรูใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ผูนําชุมชนตําบลนาคํา ใหมีความรูความเขาใจในทางกฎหมายแกประชาชน ตลอดจนภารกิจของสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา ในเรื่อง การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
               ๓.๒ เพ่ือเปนการขจัดความไมรูกฎหมายและการเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย 
               ๓.๓ เพ่ือคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนตําบลนาคํา 
               ๓.๔ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนตําบลนาคําไดมีความรูทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
               ๓.๕ เพ่ือสงเสริมใหผูนําชุมชน ไดมีความรูความเขาใจกฎหมายท่ีจําเปนและสามารถตอบปญหา
ทางกฎหมายและนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดอยางรวดเร็ว 
               ๓.๖ เพ่ือลดการนําคดีข้ึนสูศาลโดยเผยแพรความรูเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท ตลอดจนให
ความรวมมือกับเทศบาลตําบลนาคําในการไกลเกลี่ยประนอมและระงับขอพิพาทในชุมชน อันเปนการสราง
ความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา 

๔.  กิจกรรม 

           ดําเนินการอบรมความรูทางกฎหมายแกกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว ใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง
กฎหมายท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน ตลอดจนภารกิจของสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา ในเรื่องการใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
 
 
 



๕.  วธิีดําเนิน   
        ๕.๑ ประสานงานกับสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดขอนแกนเพ่ือสนับสนุนวิทยากรในโครงการ 
        ๕.๒ กําหนดหัวขอและเนื้อหาสําหรับการอบรม 

             ๕.๓ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
   ๕.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ สําหรับการฝกอบรม 
   ๕.๕ ดําเนินการอบรมใหความรูทางกฎหมาย 

        ๕.๖ ประเมินผลการอบรมและนําเสนอผลการอบรมตอผูบังคับบัญชา 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗.  กลุมเปาหมาย 
           คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบานและประชาชนท่ัวไป  
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา  
๘.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
            หองประชุมเทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
๙.  การติดตามประเมินผล 
                ๙.๑ จากการตอบแบบสอบถามของผูท่ีเขารับอบรมความรูทางกฎหมาย 

           ๙.๒ สถิติการขอรับบริการดานการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา 

๑๐.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
๑๑.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

             ๑๑.๑ ผูเขาอบรม มีความรูทางกฎหมายมากข้ึน ทําใหไมถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย 
๑๑.๒ ผูเขาอบรม ท่ีเขารับการเผยแพรความรูทางกฎหมายตามโครงการนี้รูจักและเขาถึงการ

บริการดานการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย 
             ๑๑.๓ ผูเขาอบรม มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเผยแพรความรูทางกฎหมาย ใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา 
              ๑๑.๔ ผูเขาอบรม ท่ีเขารับการเผยแพรความรูทางกฎหมายตามโครงการนี้มีความรูความเขาใจ
กฎหมายท่ีจําเปน ซ่ึงจะทําใหประชาชนคนอ่ืนๆไดรับคําปรึกษา ตอบปญหาทางกฎหมายในเบื้องตนได 
               ๑๑.๕ ลดการนําคดีข้ึนสูศาล เนื่องจากผูเขาอบรม ท่ีเขารับการเผยแพรความรูทางกฎหมายตาม
โครงการนี้มีความรูเก่ียวกับการไกลเกลี่ยประนอมและระงับขอพิพาท และรูวาสามารถขอรับความชวยเหลือ
ในการไกลเกลี่ยประนอมและระงับขอพิพาทได ณ ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนท่ีได
ตั้งข้ึน    

๑. ชื่อโครงการ /มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาคํา” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลนาคําไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลนาคํา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดกลไก
และระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 
ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการให เปนไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน
สวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแก



ประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง 
และไมบดิเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตอง 
ละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเทศบาลตําบลนาคํา ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตําบล
นาคํา ไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาคํา” ข้ึน เพ่ือให
บุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการชัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล 

๓.๒ เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลนาคํา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มี ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

๓.๓ เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๓.๔ เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอล
สงัคมตามลําดับ 

๓.๕ เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางท่ัวไป 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาคํา เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุก
คนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

๒. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาคํา เปดเผยเปนการท่ัวไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 



๙. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาคํา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของเทศบาล 
 

๑. ชื่อโครงการ การอบรมเสริมสรางความรูทางดานวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลนาคํา   
                   ประจําปงบประมาณ  
๒. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๕  กําหนดใหผูบริหาร
ทองถ่ินของแตละองคกรปกครองทองถ่ิน   เปนผูใชอํานาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถ่ินใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น   และใหองคกรท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลดังกลาวแตละข้ัน  พรอมท้ัง
กําหนดอํานาจหนาท่ีไวอยางชัดเจน   เริ่มจากการกําหนดมาตรฐานกลางของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลสวนทองถ่ิน  (ก.ถ.) 
   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน    เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน    ลงวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๔       ไดกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการ
ดําเนินการทางวินัยไว  ดังนี้   
   “ขอ  ๒๑   พนักงานสวนทองถ่ินตองรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติโดย
เครงครัดอยูเสมอ 
   ขอหามและขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหมีมาตรฐานเดี่ยวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน” และ 
   “ขอ  ๒๓   พนักงานสวนทองถ่ินผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยผูนั้นเปน
ผูกระทําผิดวินัย  จักตองไดรับโทษทางวินัย  เวนแตมีเหตุอันควรลดหยอนโทษ  ท้ังนี้การลงโทษทางวินัยใหมี
มาตรฐานเดี่ยวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน”   
   ดังนั้น  วินัยพนักงานสวนทองถ่ินจึงมีความสําคัญเปนอันมากตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และรัฐบาลในการบริหารงาน   เพราะพนักงานสวนทองถ่ินเปนเจาหนาท่ีสวนหนึ่งของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการซ่ึงจะเขาถึงประชาชนโดยตรง  หากพนักงานสวนทองถ่ินมีวินัยไมดีพอ  จะทําใหประชาชนขาดความ
เชื่อถือศรัทธาอันจะสงผลกระทบตอการบริหารประเทศของรัฐบาลอยางแนนอน  วินัยพนักงานสวนทองถ่ิน  จึง
เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงนอกจากจะมีความสําคัญตอราชการเปน
สวนรวมแลว   ยังมีความสําคัญตอตัวพนักงานสวนทองถ่ินและตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นอีกดวย  ความสําคัญ
โดยสรุปก็คือ  เพ่ือประโยชนของราชการเพ่ือความเจริญ  ความสงบเรียบรอยของราชการ และเพ่ือใหราชการ
ดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ 
 เทศบาลตําบลนาคํา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดดําเนินการริเริ่มโครงการอบรมเสริมสราง
ความรูทางดานวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลนาคํา ข้ึน เพ่ือเปนการขยายองคความรูดาน
วินัยใหกับพนักงานเทศบาล ไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการดําเนินการทางวินัยและเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพดานวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย การพิจารณาทางวินัย รายงานการ
ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและรองทุกข รวมท้ังใหสามารถรักษาวินัยและปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของ
ทางราชการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาความรู เพ่ิมพูนทักษะใหพนักงานเทศบาล ใชเปนหลักในการปฏิบัติราชการใหเปนไป
อยางถูกตอง ตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือลดความเสียหายจากปญหาการกระทําผิดทางวินัย และสรางความเชื่อม่ันตอองคกรใหกับ
พนักงานเทศบาลมากยิ่งข้ึน 



 ๓.๓ เพ่ือสรางเครือขายของผูแทนเครือขายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานสวนทองถ่ินในการ
ขยายความรูดวยการฝกอบรม  ใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานสวนทองถ่ินท่ียังไมเคยอบรมไดรับความรูในการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการ 
๔. กลุมเปาหมาย   
 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
๕. รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบดวยหัวขอการอบรม ดังนี้ 
 ๕.๑ วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานสวนทองถ่ิน 
 ๕.๒ คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนทองถ่ิน 
 ๕.๓ สิทธิและหนาท่ีของผูถูกดําเนินการทางวินัยและการดําเนินการความรับผิดทางละเมิด สิทธิอุทธรณ
และรองทุกข 
 ๕.๔ การปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๗. วิทยากรโครงการ 
   ๗.๑  วิทยากรจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดขอนแกน 
   ๗.๒  วิทยากรจากสํานักงานศาลปกครองขอนแกน 
   ๗.๓  วิทยากรจากผูแทนเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน จังหวัด
ขอนแกน 
   ๗.๔  วิทยากรตัวคูณ เครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน จังหวัด
ขอนแกน 
๘. งบประมาณ 
 จํานวน ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ พนักงานเทศบาลไดพัฒนาความรู เพ่ิมพูนทักษะใหพนักงานเทศบาล ใชเปนหลักในการปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปอยางถูกตอง ตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๒ ลดความเสียหายจากปญหาการกระทําผิดทางวินัย และสรางความเชื่อม่ันตอองคกรใหกับพนักงาน
เทศบาลมากยิ่งข้ึน 
 ๙.๓ สรางเครือขายของผูแทนเครือขายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานสวนทองถ่ินในการขยาย
ความรูดวยการฝกอบรม  ใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานสวนทองถ่ินท่ียังไมเคยอบรมไดรับความรูในการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยของทางราชการ 
 

        ๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
๑. ชื่อโครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว เทศบาลตําบลนาคํา 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ท่ีทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น 
ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาชคารบอนไดออกไชค แหลงกรองมลพิษ 
และผลิตกาชออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิว
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเชลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน เทศบาลตําบลนาคํา จึง
ไดจัดทําโครงการ “ทองถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว เทศบาลตําบลนาคํา” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวน



รวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะ
ใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น เทศบาลตําบลนาคํา จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
พ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตเทศบาลตําบลนาคํา เพ่ือใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน พรอม
ท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ
รวมกัน 

๓.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบล 

๓.๓ เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน 

๓.๔ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย
รอนแกประชาชน 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน ๑๐๐ ตน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 
๖. วิธีดําเนินงาน 

๖.๑ ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชน
ในทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม 

๖.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ี
เพ่ือปลูกตนไม  

๖.๓ จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 
๖.๔ ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ

ประชาชนในทองถ่ิน 
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดย งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม สํานักปลัดเทศบาลตําบล 

นาคํา 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 
๙. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 

๙.๑ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๙.๒ ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
๙.๓ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๙.๔ ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นใน

ชุมชน 
 
 
 
 
 



 ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
๑. ชื่อโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลนาคํา 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลก
ตะวันตก ละท้ิง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําให ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียด จนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ 
เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชน ตอการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็ก และเยาวชน 
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมี 
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขา
ตระหนักถึง คุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับ
สังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือให
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการ ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล      
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมี
หนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประขาขนในทองถ่ินของตน 
ตามมาตรา ๑๖ (๑๑)การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาคํา จึงไดจัดทําโครงการ “ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนตําบลนาคํา” ซ่ึงเปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะ นําหลักคําสอน ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและ
นําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

๓.๒ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา 
เปนแบบอยางท่ีดีในสังคม 

๓.๓ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม    
๓.๔ เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดขอบ 

ตอตนเอง และสังคม และประเทศชาติบานเมือง 
๔. เปาหมาย 

เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา 
 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาคํา 
 



๘. วิธีดําเนินการ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการเนินการ 
๒. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๓. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ 
๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
๕. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป 

๙. งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป

ปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน 
๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ีดี

ในสงัคม 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 
๔. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 
 

มิติท่ี ๒. การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลนาคํา” 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว      
๓ ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไม เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๔๐ ในป พ.ศ. 
๒๔๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี 
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยืดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกใขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทํา
ไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 



ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินทุกสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ
ชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีดีไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงาน 
ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายชองรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจ
เปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงมิความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศตอไป 
๓. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลนาคํา ดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะขน อยางนอย ๑ ครั้ง 
๔.๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๔ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 
 
 
 



๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะขน อยางนอย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ  

 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
- การบริหารราชการของเทศบาลตําบลนาคํา มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาล 
 

  ๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตริ ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลนาคํา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปนหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีก
มากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการ
ของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตริ
มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตาม
นโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดขอนแกน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก 
จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

 
 
 



๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ใหหัวหนาสวนราชการ 

 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสมัพันธใหประชาชนทราบ 
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เทศบาลตําบลนาคํา 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากเทศบาลตําบลนาคํา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวย

ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 



เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ประกอบกับมาตรา ๔๐ (๙) ท่ีกําหนดใหเทศบาลมี อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของ
เทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือ จัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซ้ือ – จัดจาง เทศบาลตําบลนาคํา เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจางของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ -จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆของเทศบาล 

๓.๒ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพรขอมลการจัดซ้ือ - จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ซองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบหอกระจายเสียง
หมูบาน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาคําและชุมซนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลนาคํา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซ้ือ - จัดจาง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายซ่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ - จัดจาง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธระบบกระจายเสียงหมูบาน หนวยงานราชการ เปนตน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบ 

กองคลังเทศบาลตําบลนาคํา 
 
 
 



๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ผลผลติ 

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
 -  ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 

 ๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๑. ชื่อโครงการ โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาคํา 
 ๒. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปน ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเซิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดย 
อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนอง
ตอความ ตองการของประชาชน 

เทศบาลตําบลนาคํา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตองเปนไปเพ่ือ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
๓.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน  

ผูมาติดตอขอรับบริการ 
๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชดัเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงาน 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคําและผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลนาคํา 
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
 
 
 
 



๕. วิธีดําเนินการ 
๕.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๕.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงชั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๕.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน 
๕.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

๕.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
๕.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
๕.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
๕.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
๕.๔.๔ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ  
๕.๔.๕ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๕.๔.๖ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

๕.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
๕.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ชั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงบประมาณ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณรายจายประจําป 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาคํา 
๙. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 

๙.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
๙.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
๙.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ

ขอรับบริการ 
๙.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
๑. ซ่ือโครงการ โครงการพอ – แมดีเดน เทศบาลตําบลนาคํา 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส ๔ ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนวัน
พอแหงชาติ และในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติ ซ่ึงเทศบาลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปน
ประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทย
ท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมท่ีมีตอ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๐ (๗) ท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ี
สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดย
การยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือ
กิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพ้ืนท่ีเทศบาล 
เพ่ือมอบโล ประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึง
หนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอ และแม ท่ีสําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซ่ือสัตย สุจริต ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
๓.๒ เพ่ือใหพอ แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสงัคมสืบไป 

๔. เปาหมาย 
จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน ๒ ครั้ง/ป ครั้งละ - คน 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ

คัดเลือกใหเปน พอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
๖.๒ แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบานในเขตเทศบาล จํานวน ๑๓ หมูบาน เพ่ือใหแต

ละชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในข้ันตนมายังเทศบาล 
เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอซ่ือจาก
ชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาล 

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบ และเห็นชอบ 

๖.๔ ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดซ และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ จํานวน ๒ 
ครั้ง/ป  

 
 
 
 



๗. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณเนินการ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาคํา 
๑๐. ตัวชีว้ัด/

ผลสัมฤทธิ์๑๐.๑ 
ผลผลิต 

- มีพอแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนกลุมเปาหมาย 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ 
- พอ แมดีเดนท่ีไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
- มีพอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการกิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาคํา” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๔ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 

เทศบาลตําบลนาคํา จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม
ในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง 
และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลนาคํา 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสมัฤทธิต์ามท่ีกําหนด 

๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓.๓ เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

๓.๔ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 



เทศบาลตําบลนาคํา ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนโดย
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับ
ปลดัเทศบาลและรองปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในลังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสมัฤทธิต์อภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕.๑ ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๔ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๔๔๘ 

๕.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน ศึกษาขอมูล 
และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ 
เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผล
การดําเนินงานดังกลาว 

๕.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

๕.๔ วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
๕.๕ ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สมัฤทธิต์ามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดเีลิศ/ดี
 

๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัปรับปรุง ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๑. ชื่อโครงการมาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียนรองทุกขท่ีเปนปจจุบัน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ดวยเทศบาลตําบลนาคํา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลนาคํา รวมถึงจัดทําคูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลนาคําข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนรองทุกข 
๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลนาคํา 
๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 

๖.๔ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล    นา
คําใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล

นาคํา ตามคูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาล โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ ท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง  

 
 
 
 
 
 



มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
๑. ชื่อโครงการมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลายทางของเทศบาลตําบลนาคํา” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

 
ดังนั้น เทศบาลตําบลนาคํา จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลายทาง

ของเทศบาลตําบลนาคํา” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและ
เขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลนาคํา ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
๓.๒ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายทาง 
๓.๓ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีขอมูลประเภทตางๆเผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ีและเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทข้ึนไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลนาคํา 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดใหมีขอมลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
-    ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน เปนตน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 
 
 



๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลนาคํา 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนบัสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินของประชาชน เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน 
ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลนาคํา  รวมถึงการนําเขา
บรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปถัดไป งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลนาคํา 
จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมซน ประจําปข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
๓.๓ เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
๓.๔ เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
๓.๕ เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
๓.๖ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม ในเขตเทศบาลตําบลนาคํา สําหรับให 
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒ ประสานชมุชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
๖.๓ ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
๖.๖ จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวขอ 
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
๔๐,๐๐๐  บาท 
 



๙. ผูรับผิดชอบ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 

๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมซนและพัฒนาทองถ่ิน 
๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล 
๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
๔. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

           ๕. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาคํา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๔๔๘ เทศบาลตําบลนาคํา โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผนจึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลนาคํา ให
สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา 
กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา ครบจํานวน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาคํา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมซน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา บางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระ
การดํารงตําแหนง ๒ ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมา
ดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการ
ดํารงตําแหนง ภายใน ๓๐ กันยายน ของทุกป เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ 
ท่ีกําหนด 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 
 



๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
เทศบาลตําบลนาคํา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําเพ่ือเปนองคกร

ในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและรางแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล เพ่ือใชเปน
แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา ดวยความ
ถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

 

มิติท่ี ๔ การสงเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลนาคํา
เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบ
ภายในท่ีชดัเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนาคําเปนไปอยางถูกตองและเปนไป
ตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
๓.๕ เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลนาคํา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนราชการทุกหนวยงาน เทศบาลตําบลนาคํา 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงาน ดานอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 



๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลนาคํา 
 

๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมาก

ข้ึน  
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
 

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนาคํา 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆนอกเหนือจาก
ดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็น
เปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆวามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสมัฤทธิผ์ล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมาย
งานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัย
อยูเสมอ 

เทศบาลตําบลนาคํา พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนาคําข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัด และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

๓.๒ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 



๔. เปาหมาย 
เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนาคํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 

ปฏบิัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึง
จะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
๕. วิธีดําเนินการ 

๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรทีราบ 

๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๗. หนวยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลนาคํา 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ ๔. 
การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว ๕. 
เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางดียิ่ง 

๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 
๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๑๐.๔ มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
๑๐.๔ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (รอยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
๑. ชื่อโครงการกิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาด บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชนั มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

 



๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๓.๔ ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 
๖. วิธีดําเนินการ 

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา ภายในเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงบประมาณ และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลังเทศบาลตําบลนาคํา 
๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓ มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
 

๔.๓. การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ การอบรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับกฎหมายแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
                      พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชนและประชาชนตําบลนาคํา ประจาํปงบประมาณ 
๒.  หลักการและเหตุผล   

                ตามท่ีเทศบาลตําบลนาคําและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภออุบลรัตน จํานวน ๕ 
องคกร ไดรวมลงนามในบันทึกความรวมมือ เรื่อง การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน กับ 
สํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกน เม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรู
เก่ียวกับกฎหมายใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชนและประชาชน ในการเผยแพร
ความรูทางกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนท่ัวไป ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ กําหนดให
เทศบาลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลดังนี้ (๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ การบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน  
 
 



ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของการ
จัดตั้งศูนยให ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เทศบาลตําบลนาคํารวมกับสํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแกน  จึงไดจัดทําโครงการอบรม
เสริมสรางความรูเก่ียวกับกฎหมายแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชนและ
ประชาชนตําบลนาคํา ประจาํปงบประมาณ  

๔. วัตถุประสงค 
                ๓.๑ เพ่ือเปนการเผยแพรความรูใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ผูนําชุมชนตําบลนาคํา ใหมีความรูความเขาใจในทางกฎหมายแกประชาชน ตลอดจนภารกิจของสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาคํา ในเรื่อง การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
               ๓.๒ เพ่ือเปนการขจัดความไมรูกฎหมายและการเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย 
               ๓.๓ เพ่ือคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนตําบลนาคํา 
               ๓.๔ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนตําบลนาคําไดมีความรูทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
               ๓.๕ เพ่ือสงเสริมใหผูนําชุมชน ไดมีความรูความเขาใจกฎหมายท่ีจําเปนและสามารถตอบปญหา
ทางกฎหมายและนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดอยางรวดเร็ว 
               ๓.๖ เพ่ือลดการนําคดีข้ึนสูศาลโดยเผยแพรความรูเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท ตลอดจนให
ความรวมมือกับเทศบาลตําบลนาคําในการไกลเกลี่ยประนอมและระงับขอพิพาทในชุมชน อันเปนการสราง
ความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา 

๔.  กิจกรรม 

           ดําเนินการอบรมความรูทางกฎหมายแกกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว ใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง
กฎหมายท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน ตลอดจนภารกิจของสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา ในเรื่องการใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

๕.  วธิีดําเนิน   
        ๕.๑ ประสานงานกับสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดขอนแกนเพ่ือสนับสนุนวิทยากรในโครงการ 
        ๕.๒ กําหนดหัวขอและเนื้อหาสําหรับการอบรม 

             ๕.๓ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
   ๕.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ สําหรับการฝกอบรม 
   ๕.๕ ดําเนินการอบรมใหความรูทางกฎหมาย 

        ๕.๖ ประเมินผลการอบรมและนําเสนอผลการอบรมตอผูบังคับบัญชา 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗.  กลุมเปาหมาย 
           คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบานและประชาชนท่ัวไป  
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา  
๘.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
            หองประชุมเทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
๙.  การติดตามประเมินผล 
                ๙.๑ จากการตอบแบบสอบถามของผูท่ีเขารับอบรมความรูทางกฎหมาย 

           ๙.๒ สถิติการขอรับบริการดานการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา 

 
 



๑๐.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
๑๑.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

             ๑๑.๑ ผูเขาอบรม มีความรูทางกฎหมายมากข้ึน ทําใหไมถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย 
๑๑.๒ ผูเขาอบรม ท่ีเขารับการเผยแพรความรูทางกฎหมายตามโครงการนี้รูจักและเขาถึงการ

บริการดานการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย 
             ๑๑.๓ ผูเขาอบรม มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเผยแพรความรูทางกฎหมาย ใหแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนาคํา 
              ๑๑.๔ ผูเขาอบรม ท่ีเขารับการเผยแพรความรูทางกฎหมายตามโครงการนี้มีความรูความเขาใจ
กฎหมายท่ีจําเปน ซ่ึงจะทําใหประชาชนคนอ่ืนๆไดรับคําปรึกษา ตอบปญหาทางกฎหมายในเบื้องตนได 
               ๑๑.๕ ลดการนําคดีข้ึนสูศาล เนื่องจากผูเขาอบรม ท่ีเขารับการเผยแพรความรูทางกฎหมายตาม
โครงการนี้มีความรูเก่ียวกับการไกลเกลี่ยประนอมและระงับขอพิพาท และรูวาสามารถขอรับความชวยเหลือใน
การไกลเกลี่ยประนอมและระงับขอพิพาทได ณ ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนท่ีไดตั้งข้ึน 

  
 ๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน 
การทุจริต 
๑. ชื่อโครงการกิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริตเทศบาลตําบลนาคํา 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในตําบลได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตตําบลนาคํา 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลนาคํา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ ศาลาประชาคมของหมูบาน 
๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
เทศบัญญัติงบประมาณ 
 
 



 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 
๑๐. ตัวชี้,วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
๑๐.๒ นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข  
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	กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
	๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
	๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการท...
	๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครั...
	๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอ...
	๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากก...
	๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรร...
	๒. หลักการและเหตุผล
	ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาระดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่...
	แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC)พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต...
	ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี   พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควา...
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI)
	ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงตระหนักและให้ความสำคัญ...
	๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
	๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
	๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
	๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People is participation) และตรวจสอบ (people is audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๔. เป้าหมาย
	๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามาตรการจร...
	๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
	๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
	๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
	๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
	๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption)จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หล...
	๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
	๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
	๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
	๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและ...
	ส่วนที่ ๒
	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
	ส่วนที่ ๓
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
	๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำของเทศบาลตำบลนาคำ
	๑. ชื่อโครงการ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
	๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
	๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
	๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
	มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
	๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
	๖.๒ นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ เป็นต้น
	๑. ชื่อโครงการ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

