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ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังการทุจริต  เป็นต้น 
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เทศบาลตำบลนายูง 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง 

  

สารบัญ 

                  หน้า 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

             การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร              1 

             หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   2 

             วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน        3 

             เป้าหมาย           4 

             ประโยชน์ของการจัดทำแผน        4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

             มิติที่ 1           5 

             มิติที่ 2           6 

             มิติที่ 3           8 

             มิติที่ 4           9 

  

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

           มิติที่ 1           10 

             มิติที่ 2           20 

             มิติที่ 3           39 

             มิติที่ 4           48 



๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

 
ส่วนที่ 1  
บทนำ 

             
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
                        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 
ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
     5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
     6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 
     7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
        1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก  
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต     
                   2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
                  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้  
       4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 



๒ 
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ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
               5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
              6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม   
              7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ทํา การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
              ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ  
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน  การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่
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ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน  
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทย
บางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทํางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่
ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด  ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
                 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
                 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
                 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
                4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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                5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย 
                 1) คนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
                 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของข้าราชการ  
                 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  
                5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
                2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
                3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที ่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
                4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
                5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติที่  1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อ การทุจริต 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง  ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

2.การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

 

3. การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 

(1)โครงการยึดม่ันธรรมาภิบาล 
บริการเพื่อประชาชน 
 
(2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน อปท. 

 
(3) โครงการเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และปลูกฝัง 
ทัศนคติดี ในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการที่ดีขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
(1) ปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีป่าเสื่อม
โทรมเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อน ในเขตอปท. 

 

(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม
โตไปไม่โกง) 

 

10,000 

 

10,000 

 
 

10,000 
 

 

 

50,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

15,000 

10,000 

 

10,000 

 
 

10,000 
 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

15,000 

10,000 

 

50,000 

 
 

10,000 
 
 
 

 
 

50,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 
15,000 

10,000 

 

50,000 

 
 

10,000 
 
 
 

 
 

50,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 
15,000 

 

รวม 115,000 115,000 115,000 115,000  

 
 



๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

(1)กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(1) กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 

(2)มาตรการออกคำส่ัง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

(3)กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

(4)โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

(5)  กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กัน 
 

(6) โครงการจ้างสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
 
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

(2)โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

(3) มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติ  อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

(4)มาตรการมอบอำนาจของ
นายกเทศมนตรี 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

 

0 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 

 



๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การดำเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

 

5.มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

(1) โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นประจำปี 

 

 

 

(1)มาตรการจัดทำ ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

(2) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

10,000 

 

 

 

0 

 

0 

 

10,000 

 

 

 

0 

 

0 

10,000 

 

 

 

0 

 

0 

10,000 

 

 

 

0 

 

0 

 

รวม 30,000 30,000 30,000 30,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

มิติที่  3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

 
 

2.การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
การตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

 

 

3.การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
เทศบาล 

(1) กิจกรรมออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

(2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 

(3) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

 

 

 

 

(1)โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน  

(2)การดำเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
 

 

(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนา 

(2) ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตำบลประจำปี 

(3) การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน 

 

 

0 

 

15,000 

 

0 

 

 

 

 
20,000 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

10,000 
 
 

0 

0 

 

15,000 

 

0 

 

 

 

 
20,000 

 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 

10,000 
 

 
 

0 

0 

 

15,000 

 

0 

 

 

 

 
20,000 

 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

10,000 
 
 
 

0 

0 

 

15,000 

 

0 

 

 

 

 
20,000 

 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

10,000 
 
 
 

0 

 

รวม 45,000 45,000 45,000 45,000  



๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 

 

2. การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 

 

3.การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
4.เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
 ( Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

(1) โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 

(2)กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 

(1) โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

 

 

 
 
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

 

(1)โครงการนายูงร่วมใจต้านภัย
คอรัปชั่น 

 

 

0 

 

0 

 

 

10,000 

 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 

10,000 

0 

 

0 

 

 

10,000 

 
 
 
 

 
  
 
10,000 
 
 
 
 
 
 10,000 

0 

 

0 

 

 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
10,000 
 
 
 
 
 
10,000 

0 

 

0 

 

 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
10,000 
 
 
 
 
 
10,000 

 

รวม 30,000 30,000 30,000 30,000  

 

 

 



๑๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการยึดม่ันธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร
และการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก
ในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก  สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได ้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้  กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ  หน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร  
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนายูง  จึงจัดทําโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 

และจริยธรรม  
2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ

องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตำบลนายูง 

6. วิธีดําเนินการ  
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
     10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดเทศบาลตำบลนายูง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้

อย่างม ีประสิทธิภาพ 
 
 
 



๑๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ตำบลนายูง 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงาน
รวมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไมได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่
ทำงานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุลวงไปด้วยดีและ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเขามารับบริการที่องค์กรนั้นๆประกอบกับเทศบาลตำบลนายูง ได้รับการประเมินคัดเลือกจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี 
ด้านการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2561 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในดานคน ได้แก่ บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจำ รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาลตำบลนายูงดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำการขัดกันแห่ งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนายูง จำนวน 90 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีการดำเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนายูง โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสำนึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 

10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนายูง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด   ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตำบลนายูงประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตองได้รับผลกาประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70  
ผลลัพธ์  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนายูง เกิดจิตสำนึกที่ดีในการตอตานการ

ทุจริต และประพฤตปิฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มี บทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ  กระทํา
ทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎ
แห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี  คุณธรรม 
จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทํา
ทุจริตใน ระบบราชการด้วย  

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลนายูง จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนายูง  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

2. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลนายูง 

3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนายูง  
จํานวน 90 คน  

5. ระยะเวลาดําเนินการ  
มกราคม – กันยายน 2565  

6. งบประมาณดําเนินการ 
10,000  บาท  

7. วิธีการดําเนินงาน  
7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ

วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนายูง  

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถานที่ดําเนินการ  

เทศบาลตำบลนายูง  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนายูง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตำบลนายูงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนายูง  โดยกําหนดกลไก
และระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทํา   กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้  
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 



๑๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่
และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลนายูง  ควรนําแนวทางการดําเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ตำบลนายูงได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนายูง” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 

  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลนายูงเพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ  

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตำบลนายูง  
6. วิธีดําเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนายูงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนายูง เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
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ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์  มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  

10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลนายูง 
 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต อปท. 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกร้อน ซึ่งสงผลให้เกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห่งแล้ง มีไฟไหม้  ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม่ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้รวมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหลงดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบล
นายูง จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นท่ีตำบลนายูง ประจำปี 
2561” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองนาอยู่สวยงาม (Beautified 
City) และรวมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลตำบลนายูง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่
วางเปลาในเขตเทศบาลตำบลนายูงเพ่ือให้เกิดความรมรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะรวมกัน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเขามามีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในตำบลนายูง 
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3.3 เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูล
คาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองนาอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแกป่ระชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนรวมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะในเขตตำบลนายูง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 
6. วิธีดำเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ารวมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 

6.3 จัดซื้อกล้าไม ้พันธุไม ้เพ่ือใช้ในโครงการ 
6.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลนายูง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดำเนินการ 

5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนายูง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ทำให้ผู้เข้ารวมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.2 ทำให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดลอมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกรอน 
10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความรม

รื่นในชุมชน 
   
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรมโตไปไม่โกง) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่ 
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน 
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช  
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2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ 
ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน 
และข้ันตอน กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง 
พัทยา และองค์การบริหารส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่  
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น  

เทศบาลตำบลนายูงพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง 
สังคม ให้เด็กและเยาวชนตําบลนายูง(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ สําคัญ ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนตําบลนายูง จํานวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ  
- เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์ 

ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  

5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตำบลนายูง  
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7. งบประมาณดําเนินการ  
15,000 บาท  

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดเทศบาลตำบลนายูง  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติให้มีที่ประชาชนไม่เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความรวมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหนงหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสูท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองให้ความเป็นอิสระแกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนรวมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทำได้เทาท่ีจำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเป็นไปเพ่ือการคุมครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นท้ังนี้ ต้องยอมรับวาปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีคำครหา ที่
ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณา
จำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะวากันไปแล้ว เรื่อง
ในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า 
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โอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลูนอกทาง จะมีได้ไม่มากเทากับที่คนทำงาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กอ
ให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปรงใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลนายูง 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลนายูง 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จำนวน 1 ฉบบั 
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10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปรงใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนายูง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลนายูง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เกี่ยวข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนายูง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

กองคลัง เทศบาลตำบลนายูง  
6. วิธีดําเนินการ  

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาทตำบลนายูง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลนายูงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แกประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ตองทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแกประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายตาง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งตอการ
ให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สงผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองค์วามตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรัส กำหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แกรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา 48 เอกูนวีสติ  กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจำของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองค์วามตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเป็นตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจ 
หนา้ที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองค์วามตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกวา 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นชองทางแห่งการทุจริต 
 

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

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศบาลตำบลนายูงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ได้กำหนดให้นายกเทศบาลตำบลนายูงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาล
ตำบลนายูง ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส  เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้าราชการเทศบาลตำบลนายูง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตำบล
นายูงโดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ
เทศบาลตำบลนายูง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เทศบาลตำบลนายูง โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการเทศบาล
ตำบลนายูงที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตำบล
นายูงเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไวโดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาล
ตำบลนายูงรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลนายูง 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลนายูงพิจารณาทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการเทศบาลตำบลนายูงเสนอมา  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     โครงการเผยแพรข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลตำบลนายูงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปรง
ใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่
อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540และพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 
ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได ้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นตองจัดโครงการเผยแพรข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เขาถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดำ เนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที9่) พ.ศ. 2553 จำนวน4 ชอ่งทาง ได้แก่ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือระบบกระจายเสียงไรสาย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูงและชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามชองทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักคลัง เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพรข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกวา 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เขาถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตำบลนายูงบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการรวมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลนายูงเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการรวมกับหน่วยงานเจาของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งตอ่งาน ระบบการรับเงิน และกำหนด 
ระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลำดับ จัดสถานที ่สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ เทศบาลตำบลนายูงยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา, 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ดอยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการทองเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดวนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟ
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ป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหลงกำเนิด
การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการใน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลนายูง 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ดอยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการทองเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ด้านศึกษา และ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดวนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก 
ควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการ
น้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ  2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลนายูง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ  ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา  เทศบาล การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น  
เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ของรัฐ ประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนั งสือจังหวัดที่แจ้งให้เทศบาล
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 
2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ๖๑ จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ  

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลนายูง  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
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6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

8. งบประมาณดําเนินการ  
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบ

รายจ่ายอ่ืน หมวดรายจ่ายอ่ืน โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ 20,000บาท/
ปี  
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 
1 ฉบับ  

10.2 ผลผลิต  
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอย่างน้อยตองมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองค์วามตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบรอยเกิดประโยชน์สุขตอประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองค์วามต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกวาปีที่ผ่านมา 
เทศบาลตำบลนายูงจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองค์วามตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลนายูงให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลนายูง 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนายูง 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูง   อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แกผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๖๖ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรปูระบบราชการ 
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10.4 ทำให้ภาพลักษณะของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและทำให้ประชาชน 
มีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา  “การบริหาร
ราชการตองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยตองมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความ
สะดวกในการตอบสนองตอความต้องการของประชาชนเทศบาลตำบลนายูงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกทานจะตอง
รวมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองค์วามตองการของประชาชน 
ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองค์วามตองการของประชาชน อำนวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลนายูงให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้
3.3 เพ่ือปรับทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดำเนินงานได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายูงและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลนายูง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ 
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ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแกประชาชน 
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพรข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.4.4 จัดให้มีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำรองต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแกประชาชนทั้ง 

เวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 
6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือนำจุดบกพรองใน

การจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนายูง  กองคลัง กองช่าง เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา 

ติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได ้
 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานกอให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลนายูงภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนายูง ปลัดเทศบาลตำบลนายูง รองปลัดเทศบาลตำบลนายูง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วน

ราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดชองวางใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึน้ได ้ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลจึง
ได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้าน 

เมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลนายูง 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
1. ชื่อโครงการ : คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่วาจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตำบลนายูงจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผู้กระทำความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแกคนดีเหล่านั้น
ให้รวมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่ง
ความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่
เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน 
เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า 
5 คน/ป ี
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก วารสารเทศบาลตำบลนายูงเว็บไซต์เทศบาลตำบลนายูงสื่อสังคม 
(Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงขอ
เท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวรวม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตำบลนายูงจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 



๓๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลนายูง 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จดัทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลนายูง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลนายูงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขามามีส่วนรวมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำเทศบาลตำบลนายูง
รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลนายูงขึ้น เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณี
ได้รับทราบหรือรับแจงเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลนายูง 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดทำคูม่ือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลนายูง 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรองเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลนา
ยูงให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตำบลนายูงตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลนายูงโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 
มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนายูง” 
2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไวให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดและเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี 
ส่วนรวม สามารถตรวจสอบได้ 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบเทศบาลตำบลนายูง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตำบลนายูง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนายูงขึ้น 

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไวให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จำหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบเทศบาลตำบลนายูงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ชุด 
3. ประกาศเทศบาลตำบลนายูง เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร 

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนายูง จำนวน 1 ฉบับ 
4. แบบคำรอ้งขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ภายในเทศบาลตำบลนายูง 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดทำรางระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ 

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดทำร่างแบบคำรองขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลนายูง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลนายูง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไวสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่
จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลยอมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขว้างใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนา
ยูงให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายูง ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลตำบลนายูงมีความ
โปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้
บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเขาถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ 
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้ารวมอบรม จำนวน 90 คน (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลนายูง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเขาถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนายูง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพรข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลนายูงจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การเผยแพรข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้ าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลนายูงได้งา่ยและสะดวกมากข้ึน 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เขาถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลนายูง 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพรข้อมูลข่าวสารในชองทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนายูงรา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบ 

ค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพรรายงานประจำปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง 

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลนายูง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนช่องทางในการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตำบลนายูงได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม
แผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือนำมาปรับปรุงบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล
ตำบลนายูงประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 รวมถึงการนำเขาบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนายูงจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 10 ชุมชน ในเขตเทศบาล

ตำบลนายูงสำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนำมาปรับปรุงบรรจุไว
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวของ 
6.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
6.5 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
6.8 จัดทำแผนชุมชนเพ่ือสงให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณารางแผนชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ระหว่าง

เดือนมีนาคม –เมษายน 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปัญหาและความตองการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาปรับปรุงบรรจุไวในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรวมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เขามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวรองทุกข์เทศบาลตำบลนายูง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตำบลนายูงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
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ลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลนายูงจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รองทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วน

ได้เสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตอ้งการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น

และเร่งดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-132-582  
6.3 ทางเว็บไซต ์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนายูง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นวาประชาชนได้มี

ส่วนรวมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รวมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายูง 

9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตำบลนายูงใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบล
นายูงโดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนายูงและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบล
นายูงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
นายูงกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูงจำนวน 10 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูงบางตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าว
มาดำรงตำแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูงแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) 
และขอ 9 ที่กำหนด 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
ตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลตำบลนายูงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูงเพ่ือเป็น
องค์กรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนายูงและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
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เทศบาลตำบลนายูงเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลนายูงความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนายูงด้วยความถูกต้อง โปรงใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการ 
ทุจริต 
 

 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างให้
มีและมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนรวมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ เทศบาลตำบลนายูงจึงได้จัดทำโครงการ เทศบาล
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี 2562 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนรวมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย 

ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บาน ผู้ชวยผู้ใหญ่บาน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์
ประจำตำบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตำบลนายูง 
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 

7. งบประมาณ 
10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลนายูง 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารวมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนรวม ตระหนักถึงความสำคัญ

ของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุงเน้นยกระดับการมีส่วนรวมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุมกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความรวมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ 
สนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันได้เห็นขอเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนายูง 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 
5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565  

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลนายูง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รวมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความรวม
มือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กำหนด 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลนายูงจึงได้มีการจัดทำและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เป็นประจำทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลนายูง 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลนายูงทราบตามแบบ

ที่ระเบียบฯ กำหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินตามกำหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลนายูง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปค.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดสงรายงาน
ให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลนายูง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ 

ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อน
ภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นชองทางรั่วไหลทำให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลตำบลนายูงพิจารณาแล้วเห็นวาเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลนายูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลนายูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึง
จะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินวาด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

และผู้บริหารทราบ 
6. สถานที/่ระยะเวลาดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูง/ ประจำปีงบประมาณ 2565 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลนายูง 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดวาจะได้รับ 

1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไวอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวาง

ไว้ 
5. เป็นเครื่องมือชวยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได ้
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานกอสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไวในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ท่ี
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้
อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องรองตอศาลปกครองได้เทศบาลตำบลนายูงเห็นถึง
ความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเขามามีส่วนรวม
ในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เขา้ร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ เทศบาลตำบลนายูง 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจางทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคลองกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 



๕๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  เทศบาลตำบลนายูง      

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ ์เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นตองตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลาชา เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างตน จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ตองเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลนายูงจำนวน 4 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงจำนวน 12 คน  
รวม 16 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แกผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ

อบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนายูง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตำแหนงหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามี
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การกระทำคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี ้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลนายูง 
5. พื้นที่ดำเนินการ  

เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับเทศบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอรัปช่ัน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 กำหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับวาด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่วาจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลตำบลนายูงมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
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เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการรวมกันพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเครือขาย
ด้านการปอ้งกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค 
ประชาชนได้มีส่วนรวมในการเป็นเครือข่ายรวมกับเทศบาลตำบลนายูงในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่นเทศบาลตำบล
นายูงพิจารณาแล้วเห็นวา การมีเครือขา่ยดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนา 
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตำบลนายูง 

4. เป้าหมาย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลนายูงเขา้

มามีส่วนรวมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตำบลนายูง 
5. สถานที่ดำเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนายูง 
6. วิธีดำเนินงาน 

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลนายูง 

2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้เครือขายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนายูง
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการรวมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลนายูง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนายูง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลนายูง

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 2 0.00

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 50,000.00

3 โครงการยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน 1 10,000.00

4 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 0.00

5 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 1 0.00

6 การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏ

ิบัติ

1 0.00

7 คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2 0.00

8 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00

9 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00

10 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 3 10,000.00

11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 10,000.00

12 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเขาถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนายูง” 3 0.00

13 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00

14 โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต อปท. 1 5,000.00

15 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 2 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลนายูง

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

16 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 3 0.00

17 โครงการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวรองทุกข์เทศบาลตำบลนายูง 3 0.00

18 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กิจกรรมโตไปไม่โกง) 1 15,000.00

19 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 3 0.00

20 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 3 20,000.00

21 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 20,000.00

22 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง 3 0.00

23 โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น 4 10,000.00

24 มาตรการ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 1 0.00

25 กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนายูง” 3 0.00

26 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 4 0.00

27 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00

28 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 1 0.00

29 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนายูง 1 0.00

30 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2 0.00

31 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลนายูง

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

32 โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 4 0.00

33 โครงการเผยแพรข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 2 0.00

รวมทั้งสิ้น 150,000.00 27 1 5 0

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นางสาวพัชรี ใจเบา

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


