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 ส่วนที่ ๓  

 

 
 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมให้ตระหนักใน
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก  สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและ   
หมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง        
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่    
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้ งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม        
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมี    
ส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก      
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบัน
ยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล  ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนํา
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
สําหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่
หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น         
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองขนาน จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลข้ึน  
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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3. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล  
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในหลักธรร
มาภิบาล เน้นความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้
ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  เทศบาลตำบลหนองขนาน   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  
  2. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในหลักธรรมาภิบาล 
เน้นความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
  3. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม      
จากหลักการและเหตุผลดังกลา่ว เทศบาลตำบลหนองขนาน  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึก   
ที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทํากิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองขนาน  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วม  
ในการเสริมสร้าง สงัคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลหนองขนาน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองขนาน   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
        เทศบาลตำบลหนองขนาน   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบล
หนองขนาน  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รูร้กั สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
         6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม ฟังธรรมเทศนา และบําเพ็ญประโยชน์ ณ      
วัดต่างๆ ในเขตตำบลหนองขนาน 
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7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตำบลหนองขนาน   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วม    ใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
   ตำบลหนองขนาน   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรค 3 บัญญัติให้มี
มาตรฐานจริยธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับ
ประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองขนาน  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ       
อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม  และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ      
อันถูกต้องดีงาม  ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกัน      
มีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  และ                 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่น
และ ไว้วางใจ  ที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองสรวง  ได้รับการประเมิน
คัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม ท้องถ่ินปลอดทุจริตในการเปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดีเด่นและที่ดี และ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทํา
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก  สภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน 
ดังกล่าวนี้ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  
  3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน      
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน  
โดยเชิญ  วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ        
ปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และ  
มีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตำบลหนองขนาน  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (กิจกรรมโตไปไม่โกง) 
2. หลักการและเหตุผล  

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สรุปมติและข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4 /2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 
– 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเป็น 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทน       
ต่อการทุจริต” ซึ่งในกลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม      
เพื่อต้านทุจริต ที่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัด     
ทุกแห่ง  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 
พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9) และ (10) กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล                
มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอ ง                       
มีการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                   
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) 
และ (7)  กำหนดให้เทศบาลฯมีหน้าที่ ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี                
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 เพื่อให้เป็นไปตามมติในการประชุมคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน             
ที่  มท 0816.4/ว 703 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง การนำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปจัดการเรียนการ
สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้จัดทำโครงการ “โตไปไม่ โกง” ข้ึน               
โดยมุ่งหวังปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อกระตุ้นใหเ้ด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตระหนักถึงความไมดีของการทจุริต  
 2. เพื่อใหเ้ด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 5 ประการ หลักสูตร “โตไปไม่โกง”    
4. เป้าหมาย เด็กศูนย์พฒันาเดก็เล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองขนาน จำนวน 3 แห่ง   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ  สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง  
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6. วิธีการดําเนินการ  
 ๑. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ   
 ๒. ติดต่อประสานงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองขนาน ทั้ง 3 แห่ง  
 ๓. ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว 
 4. ดำเนินการจัดโครงการ “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยบูรณาการกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ประกอบด้วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ดังนี้ 
  4.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 
  4.2 การมีจิตสาธารณะ 
  4.3 ความเป็นธรรมทางสังคม 
  4.4 กระทำอย่างรับผิดชอบ 
  4.5 เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ   
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา  สังกัดเทศบาลตำบลหนองขนาน     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประเมินผลจากแบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 
  ผลลัพธ ์ 
 1. เดก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตระหนกัถึงความไมดีของการทจุรติ 
 2. นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการ รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

2.หลักการและเหตผุล 
 การจัดการขยะมูลฝอยยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในเขตชุมชนและท้องถ่ินทุกระดับ ปริมาณขยะ
มูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกๆ ปีทั้งนี้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการผลิตสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ส่วนใหญ่มีการผลิตที่ซับซ้อน ใช้องค์ประกอบที่กำจัดยาก อีกทั้งประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจการบริหารงาน   เรื่องขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการควบคุม ดูแล และจัดการ แต่การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ยังเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  จะเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐ มีความสำคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างยิ่ง และองค์กรภาครัฐที่มีความสำคัญ    
ในการจัดการขยะองค์กรหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
เป็นอย่างมาก  เทศบาลตำบลหนองขนานได้ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามตามแบบสอบถาม  เรื่องการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล  ตำบลหนองขนาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี พบว่าหมู่ที่  6 บ้านหนองขนาน ร้อยละ  
15.66  หมู่ที่ 12 บ้านโตนดน้อย  ร้อยละ 11.94  และหมู่ที่ 4 บ้านดอนยางโทน ร้อยละ 9.60 และที่มีการ แยก
ขยะก่อนนำไปทิ้ง  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลงได้    
 ตามนโยบายของรัฐบาล  พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์     
ที่  12  กันยายน  2557 ๙(5) ให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้
เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะ
ในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็
จะสนับสนุนให้ดำเนินการ 
 ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 กันยายน 2557  ข้อ 3(4) การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ข้อ 4 การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ ได้แก่ การแยกขยะ การเก็บขยะ
สถานที่ทิ้งขยะ และข้อ 5 การรักษาความสะอาด/ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  ฉบับที่  13  พ.ศ. 2552 มาตรา ๕๐(๓)
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (๙) หน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2552  มาตรา 16(17)  การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ(18) การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย   
 ดังนั้นเพื่ อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน และเน้นการการมีส่วนร่วมของประชาชน                
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย  ซึ่งเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  งานสาธารณสุข                   
กองสวัสดิการสังคม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย             
ในชุมชน ปี 2559   โดย 5 R  จะประกอบด้วย 
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R1 (Reduce)  เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึน  โดยการลดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์              
ที่สิ้นเปลือง 

R2 (Reuse)  เป็นการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำ  ก่อนจะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่  เช่นขวดแก้ว  
กล่องกระดาษพิมพ์หน้าหลัง 

R3 (Repair)  เป็นการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย  ซึ่งจะทิ้งเป็นมูลฝอย  มาซ่อมแซมใหม่ให้
สามารถใช้งานได ้

R4 (Reject) เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือทำลายยาก 
R5 (Recycle) เป็นการแปรสภาพ  และหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่  โดยนำไปผ่าน

กระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง   

3.วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี 
 2. เพื่อลดปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึนในตำบลหนองขนาน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต   ประชาชนตำบลหนองขนาน 
5.พ้ืนท่ีดำเนินการ  เทศบาลตำบลหนองขนาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
6.วิธีการดำเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณรายจ่าย 
 2. จัดอบรมตามโครงการ 
 3. ติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน  
7.ระยะเวลาดำเนินการ การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8.งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท   
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุข  กองสวัสดิการสงัคม  เทศบาลตำบลหนองขนาน   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี 
 2. ปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลหนองขนานลดลง 
 3. ประชาชนตระหนัก  มีจิตสำนึก   และร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน                  
และสามารถนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพ้ืนท่ีตำบลหนองขนาน   

2.หลักการและเหตผุล 

 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้    
ที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจานวนลดน้อยลง          
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงานต่างๆ             
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติ
ของประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้
ของประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทยให้
มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง                     
"ปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง" ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ป่าสำหรับไม้ใช้สอย ป่าสำหรับเป็นไม้ผล              
และป่าสำหรับเป็นเช้ือเพลิง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ พออยู่
หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร 
พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 มาตรา ๕๐(6) (7) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผละผู้พิการ  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552  มาตรา 16(24) การจัดการ             
การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  สร้างความเข้าใจในเด็กและ
เยาวชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                    
ในเขตเทศบาล  งานสาธารณสุข  กองสวัสดิการสังคม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้ จัดทำ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ตำบลหนองขนาน   

3.วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้เด็ก และเยาวชน มีความรู้  ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.เพื่ อเป็นการสร้างความสามัคคี และให้ เด็ก  เยาวชนมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม                
ของชุมชน 
 ๓. เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนตำบลหนองขนาน 
5.พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน  อำเภอเมืองเพชรบรุี  จังหวัดเพชรบุรี 
6.วิธีการดำเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณรายจ่าย 
 2. จัดอบรมตามโครงการ 
 3. ติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน  
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7.ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ  2562 
8.งบประมาณ  จำนวน 20,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุข  กองสวัสดิการสงัคม  เทศบาลตำบลหนองขนาน  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชน  มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เกิดความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะ         
แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับประเทศ มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี โดยให้ดำเนินไปตามทางสายกลาง ความไม่ประมาท คำนึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบครอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระทำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือน          
เสาหลักสำคัญของสังคมไทยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นการบริหารงาน
ระดับประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จนกระทั่ง
การดำเนินชีวิตในระดับครอบครัวและชุมชน การพัฒนาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนนำแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยนำความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็น
พลังสำคัญในการพัฒนาสังคมแบบเกษตรกรรมและเพื่อให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ภายในตำบล ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 51 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ  และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลตำบลหนองขนาน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประชาชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการเรียน
เรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อันจะนำพา
ไปสู่ความมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เกิดความสมดุลและยั่งยืนในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม   
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน   
6. วิธีการดำเนนิงาน 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ  
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินการตามโครงการ 
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. แต่งตัง้คำสั่งมอบหมายหน้าที่คณะทำงาน 
 5. ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนเข้าร่วมโครงการฯ   
 6. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอปุกรณ์ในการจัดโครงการ 
 7. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ   
 8. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
8. งบประมาณดำเนินการ จำนวน 30,000 บาท   
9. ผูร้ับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองขนาน       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ประชาชนได้รบัการส่งเสรมิให้ดำเนินชีวิตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ประชาชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยืน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคม ี
2. หลักการและเหตผุล  
 ด้วยตำบลหนองขนานมีพื้นที่ทั้งหมด 17,640  ไร่ และประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด 13,852 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.53 ของพื้นที่ทั้งหมด                
โดยแยกเป็นพื้นที่นา 10,387 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 115 ไร่ พื้นที่ภาคเกษตรอื่นๆ บ่อกุ้ง – ปลา 168 ไร่              
และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เช่น โค สุกร ไก่ เป็ด ฯลฯ 3,182 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ในตำบลหนองขนานประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมแต่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในตำบลหนองขนานนั้น ทำการผลิตเพื่อจำหน่าย                    
และมีการใช้สารเคมี เป็ นจำนวนมาก  ทำให้ เกิดปัญหาด้ านสุ ขภาพจากก ารรับประทานอาหาร                         
ที่ปนเปื้อนสารเคมี อีกทั้งยังต้องเพิ่มรายจ่ายจากการซื้ออาหารมาบริโภค 
 เทศบาลตำบลหนองขนาน  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ ผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว 
ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพ มา
สร้างอาหารปลอดภัยจากสารเคมี เพื่ อสุ ขภาพที่ ดี  อี กทั้ ง เป็ นการลดรายจ่ายในครัวเรือน  และ                     
ในอนาคตอาจ เป็ นการ เพิ่ ม รายได้ ให้ แก่ เกษตรกรอี กท างห นึ่ ง   โดยอาศัย ตามม าตรา 5 1 (5 )                                       
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การ
กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบ
อาชีพ ซึ่งโครงการดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้าที่46 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อต้องการส่งเสริมและสนบัสนุนการปลกูผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภคและใช้สอย 
 3.2 เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เกษตรกร ตำบลหนองขนานทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 30 คน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
 2. ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทีส่นใจ  
 4. ศึกษาดูงาน เกษตรกรที่ประสบความสำเรจ็ 
 5. สรุปผลการดำเนินงาน 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณ จำนวน 40,000.- บาท  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ กองสง่เสรมิการเกษตร เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 3.1 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการมผีักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภคและใช้สอย 
 3.2 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการสามรถลดรายจ่ายในครัวเรอืน จากการสร้างอาหารไว้บรโิภค 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายไดข้องเทศบาลตำบลหนองขนาน  
(การจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน) 
2.หลักการและเหตผุล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ในการพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเองให้มีรายได้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถ่ินของตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  โดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีรายได้ที่เพียงพอ ตลอดจนมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยสามารรถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการ
วางแผนและบริหารโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินได้กำหนดแนวทางการพัฒนาประสทิธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดเก็บรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม 

 เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองขนานมีรายได้เพิ่มข้ึนมีความเข้มแข็งทางการคลังและมีศักยภาพในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
หนองขนาน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระภาษีให้ท้องถ่ิน 
3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหม้ีแผนที่ภาษีไว้ใช้สำหรบัการปฏิบัตงิาน 
3.2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้ง

กฎหมายภาษี และข้อบังคับท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น 
3.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินภาษีที่ เทศบาลจัดเก็บได้ และประโยชน์      

ที่ได้รับจากการเสียภาษีในท้องถ่ิน 
3.4 เพื่อรณรงค์ใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วมในการเสียภาษีในท้องถ่ิน 
3.5 เพื่อใหผู้้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมมคีวามเต็มใจยื่นชำระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมให้แกเ่ทศบาลตำบลหนองขนาน 
3.6 เพื่อกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนมจีิตสำนึกรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยการเสียภาษีในท้องถ่ิน 
3.7 เพื่อใหก้ารรณรงค์ใหเ้สียภาษีในท้องถ่ินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
3.8 เพื่อใหเ้ทศบาลตำบลหนองขนานมรีายได้เพิ่มข้ึน และมคีวามเข้มแข็งทางด้านการคลงั 

4.เป้าหมาย/ ผลผลิต 
4.1 แผนที่ภาษี 
4.2 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเขตตำบลหนองขนาน 
4.3 ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี และค่าธรรมเนยีมทุกประเภทที่เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
4.4 ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องหรอืมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี เพื่อนำไปส่งให้เทศบาลตำบลหนองขนาน 
4.5 ส่วนราชการทีม่ีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการเสียภาษีในท้องถ่ิน 
4.6 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน 
4.7 ผู้กำกบัดูแล ผู้นำทอ้งถ่ิน ผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาคม และผู้แทนองค์กรต่างๆ 
4.8 ผู้เกี่ยวข้องในการจัดเกบ็รายได้ของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
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5.พ้ืนท่ีดำเนินการ  เขตเทศบาลตำบลหนองขนาน 
6.วิธีการดำเนินงาน 

6.1 จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
6.2 จัดทำสือ่โฆษณาและประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 
6.3 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคสว่นมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน

การเสียภาษีในท้องถ่ินในรปูแบบต่างๆ 
6.4 กำหนดมาตรการจูงใจให้ผูท้ี่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีมีความเต็มใจในการชำระภาษี 
6.5 จัดอบรม สมัมนา และประชุมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกบักฎระเบียบและข้อบังคับท้องถ่ิน 
6.6 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือรณรงค์เพื่อพัฒนารายได้ 
6.7 ติดตามและประเมินผล 

7.ระยะเวลาดำเนินการ  ดำเนินการทกุปีงบประมาณ 
8.งบประมาณดำเนินการ ปลีะ 10,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบ  กองคลงั งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

10.1 ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล     
หนองขนาน รวมถึงกฎหมายภาษี และข้อบังคับท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น 

10.2 ทุกภาคส่วนได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินภาษีที่ เทศบาลตำบลหนองขนานจัดเก็บได้และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสียภาษีในท้องถ่ิน 

10.3 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสียภาษีในท้องถ่ิน และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสีย
ภาษีในท้องถ่ิน 

10.4 เทศบาลตำบลหนองขนานมีรายได้เพิ่มข้ึน มีความเข้มแข็งทางการคลัง มีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การทำหนังสือสอบยันยอดลูกหนี้”  
2.หลักการและเหตผุล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ในการพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเองให้มีรายได้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถ่ินของตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  โดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีรายได้ที่เพียงพอ ตลอดจนมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยสามารรถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการ
วางแผนและบริหารโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษี
บำรุงท้องที่ ปรากฏว่าภาษีบำรุงท้องที่มีลูกหนี้ค้างชำระหลายราย ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลตำบลหนองขนาน      
มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องจึงควรให้มีการสอบยันลูกหนี้ค้างชำระว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ เพื่อจะจัดทำข้อมูลให้
ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระภาษีให้ท้องถ่ิน 
3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหท้ราบว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ 
3.2 เพื่อความถูกต้องของฐานข้อมลู 
3.3 เพื่อใหก้ารเร่งรัดหนีป้ระสบความสำเรจ็ 

4.เป้าหมาย/ ผลผลิต 
4.1 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเขตตำบลหนองขนาน 
4.2 ผู้เกี่ยวข้องในการจัดเกบ็รายได้ของเทศบาลตำบลหนองขนาน 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ  เขตเทศบาลตำบลหนองขนาน 
6.วิธีการดำเนินงาน 

6.1 ทำหนังสือแจง้ไปยังลูกหนี้เพื่อให้ตอบรบัความมีตัวตน 
6.2 เจ้าหน้าที่ออกสำรวจติดตาม 
6.3 รวบรวมและจัดทำข้อมลูลูกหนี ้

7.ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการทุกปงีบประมาณ 
8.งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ กองคลัง งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

10.1 ได้ข้อมลูลกูหนี้ทีเ่ช่ือถือได้ 
10.2 มีการเรง่รัดจัดเกบ็หนีท้ี่มีประสิทธิภาพ 
10.3 เทศบาลตำบลหนองขนานมีรายได้เพิ่มข้ึน มีความเข้มแข็งทางการคลงั มีศักยภาพในการแก้ไข

ปัญหาและพฒันาท้องถ่ินต่อไป 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ครอบครัวจัดได้ว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและเป็นสถาบันพื้นฐานของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
สถาบันเริ่มต้นของสังคมทุกสังคม ดังนั้นสถาบันครอบครัว จึงมีความสำคัญในการพัฒนามนุษย์ไปสู่สังคมใน
รูปแบบใดก็ได้ ถ้าสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวย่อมมีความสุข และมีสุขภาพดีทุกมิติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านจิตใจ สังคมที่ดี หากทุกครอบครัวในชุมชนเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ย่อมจะทำให้ชุมชน
อบอุ่นหรือชุมชนแข็งแรงและต่อเนื่องไปถึงเมืองไทยแข็งแรงไปด้วย  
 สภาพสังคมในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม ความเชื่อ การไหลบ่าทางวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีอันทันสมัย 
ส่งผลให้ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในด้านโครงสร้าง ขนาด รูปแบบครอบครั ว ตลอดจน
ความสัมพันธ์ ค่านิยม ความคิด พฤติกรรม วิถีชีวิตของบุคคลในครอบครัว นำไปสู ่ความอ่อนแอของ
สถาบันครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวห่างเหิน ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ใน
ครอบครัวลดน้อยลง ก่อเกิดปัญหาครอบครัวและสังคม โดยสถานการณ์ครอบครัวไทยในปัจจุบัน พบว่า 
มีรูปแบบครอบครัวที่หลากหลาย การอยู่ร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ และลูก มีแนวโน้มลดลง   
 ความสุขในครอบครัวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  เป็นมิติที่สร้างความมั่นคงให้กับมนุษย์ได้ในระดับต้นๆ  
เพราะครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่สำคัญในการเลี้ยงดู หล่อหลอมความเป็นตัวตนและตอบสนองความ
ต้องการข้ันพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ ทั้งปัจจัย 4 ตลอดจนความมั่นคงทางอารมณ์ ความรัก ความอบอุ่น   
การยอมรับ การสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่างๆ เป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
พัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ ความรัก ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก จะเป็นพลังเช่ือมร้อยอันแข็งแรงที่จะนำไปสู่
การสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองขนานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 
จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล       
พ.ศ.2496 มาตรา 51 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรกั ความอบอุ่น การสร้างจิตสำนึกและความรบัผดิชอบต่างๆระหว่างสมาชิกในครอบครวั 
 2. เพื่อให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
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6. วิธีการดำเนนิงาน 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ  
 2. ประชุมคณะทำงานเพือ่กำหนดรูปแบบการดำเนินการตามโครงการ 
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. แต่งตัง้คำสั่งมอบหมายหน้าที่คณะทำงาน 
 5. ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนเข้าร่วมโครงการฯ   
 6. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอปุกรณ์ในการจัดโครงการ 
 7. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ   
 8. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
8. งบประมาณดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท   
9. ผูร้ับผิดชอบ กองสวัสดกิารสังคม เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ครอบครัวมคีวามรัก ความอบอุน่ มีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 2. สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการทักษะชีวิตเยาวชน ต้นกลา้คณุธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมในทศวรรษใหม่  เป็นยุคของความเร็วและความล้ำสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร             
ความหลากหลาย ทางเช้ือชาติวัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเช่ือของกลุ่มคน ที่บุคคลในสังคม
จะต้องตั้งรับการมี วิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ได้ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ
การศึกษาต่อของ บุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหา
เด็กและเยาวชน อย่างมากทั้งปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความ
รุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ  โดยเฉพาะในเด็กและ เยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ำขาด
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานไปแล้วอาจเป็นคนที่ไม่ประสบความ สำเร็จในชีวิต มีปัญหาทาง
อารมณ์จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย การจัดการศึกษาจึงได้กำหนดแนวทาง การเสริมสร้างทักษะชีวิต
สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาให้เกิดการตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตัวเองและ
สังคม การคิดวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัด การกับอารมณ์ความเครียด 
และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและ เยาวชนให้มีพื้นฐานด้าน
อุปนิสัยที่ดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนน้ันสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันและปรับตัวอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ และกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศต่อไป 
 ทักษะชีวิต เป็นความสามารถเชิงมนุษย์ทักษะชีวิต ประกอบด้วย ความคิด วิเคราะห์วิจารณ์ความสามารถ 
ที่จะวิเคราะหแ์ยกแยะข้อมูลข่าวสารปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว ความคิดสร้างสรรค์ความตระหนักรู้ในตน 
ความสามารถในการค้นหา และเข้าใจจุดดีจุดด้อยของตนเอง ความเห็นใจผู้อื่น ความรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ความรู้สึก
ว่า ตนเองมีคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถในการใช้คำพูดและภาษาท่าทางเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด 
ของตน และรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งความสามารถในการประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือก และลงมือ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องสามารถเลือกใช้วิธีการกับอารมณ์หรือความเครียด และมีวิธีการป้องกันการเกิดอารมณ์หรือ
ความเครียด ที่เหมาะสม ดังนั้น ทักษะชีวิตจึงเป็นความสามารถของบุคคลที่จะคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา และปรับตัว
เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องสามารถจัดการกับความต้องการ ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และ สังคม
 เด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้าน ในแต่ละช่วงวัย
จากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชน และสังคมด้วยความรู้ที่หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้องใช้ทักษะ และเจตคติที่เห็น
คุณค่าของเด็กและเยาวชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่คำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม และการมีส่วนร่วม เทศบาล
ตำบลหนองขนาน จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 51 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  แล ะ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 
16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
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3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และ      
มีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 
 2. เพื่อเด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   เยาวชนตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  เทศบาลตำบลหนองขนาน   
6. วิธีการดำเนนิงาน 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขอพจิารณาอนุมัติ  
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินการตามโครงการ 
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายหน้าที่คณะทำงาน 
 5. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ   
 6. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอปุกรณ์ในการจัดโครงการ 
 7. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ   
 8. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
8. งบประมาณดำเนินการ จำนวน 50,000 บาท   
9. ผูร้ับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และ              
มีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 
 2. เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ  
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยจ่อการทุจริต  
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยะประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ันได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น  
6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง  ที่มุ่ งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและ  
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องที่  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลัก  
ในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
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 ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว  
เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานในหน่วยราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงาน 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาส 
หรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถ่ินจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับ  
ที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนทำงานในองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ดังนั้น   จึงมีความจำเป็นที่นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริห าร  เทศบาลตำบลหนองขนาน  
ต้องแสดงเจตจำนงทางการเมือง  ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง  
ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน   ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่  
ทั่วประเทศต่อไป 
3.วัตถุประสงค ์
   เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร  
เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลหนองขนาน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิารตอ่สาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบรุี จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  6.3 จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริต 
  6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  10.1 ผลผลิต 
          - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้ริหาร อย่างน้อย  1 ฉบับ   
  - มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
                    - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปรง่ใส สามารถปอ้งกันการ
ทุจริตของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองขนานได ้
   - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



38 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี” 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทำตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรฝ่ายการเงินทุกกองและกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องให้ตรงกัน 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต งานการเงินทุกกอง เทศบาลตำบลหนองขนาน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ทุกกอง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ ปีละ 10,000.- บาท (ปี 2562-2564) 
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายการเงินทุกกองและกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกกอง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกกอง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองขนาน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 การจัดอบรมหรือสัมมนาโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดหาพัสดุ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองขนาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองขนาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาล
ตำบลหนองขนาน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
เทศบาลตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 3.4 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองขนานที่
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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 6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจาย  หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ ทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ”  

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลหนองขนานได้ดำเนินการก่อสร้างตลาดกลางเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย
ข้าวเปลือกของเกษตรกร ในปัจจุบันได้บริหารโดยการให้วิสาหกิจชุมชนเช่าโดยการต่อสัญญาจ้าง เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543  จึงควรดำเนินการประมลูเพื่อใหเ้กิดการแข่งขันด้านราคาค่าเช่าและเกิดความโปรง่ใส
เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเกิดการแข่งขัน โปร่งใส และเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 1. เกิดการแข่งขันด้านราคาค่าเช่า 
 2. เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 

6. วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมูลราคา 
 10.2 ทำให้ราคาค่าเช่าสูงข้ึน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดให้องค์กรปกครองสว่น ท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลหนองขนาน จึงได้
จัดทํากิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตาม
กฎหมายเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตำบลหนองขนาน ให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
   4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
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6. วิธีดําเนินการ   
   6.1 บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  สํารวจงานบริการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ
พิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด   ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยให้แต่ละส่วนนำเสนอการ
กำหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการของ  แต่ละส่วนข้ึนมาและขอมติที่ประชุมเพื่อนำเสนอ
นายกเทศมนตรีและจัดทำประกาศต่อไป  
   6.2 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   6.3 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการในเทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลหนองขนานเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์  
 1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนาน”  

           2. หลักการและเหตุผล  
  : ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ
และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถ่ินโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน
จะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรอืไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง  
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดี
อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชน   
ในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป ี ดังนี้ 
   ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีน้ัน 
   ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4 คือ  การรู้จักละวางความช่ัว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้ว  
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้
ดังประสงค์   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ
ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จัดไดท้ำกิจกรรม กิจกรรม “เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลหนองขนาน”  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับ
ตนเอง   
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 3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพื่อการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
หนองขนานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัตริาชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้ับพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.6  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการ 

 4. เป้าหมาย  :     
4.1  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนานผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
 4.2  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนาน ผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการตัวดีเด่น ปลีะ 1 ครั้ง 
  4.3  จัดทำประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ   
 5. วิธีการดำเนนิการ  : 

5.1  เสนอโครงการ เพื่อพจิารณาขออนมุัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
5.2  ช้ีแจงให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
5.3  กำหนดหลกัเกณฑก์ารคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล

หนองขนาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น    
5.6  ดำเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน 

 6. ระยะเวลาดำเนินการ  
           ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ดำเนินการปลีะ 1 ครั้ง   
 7.  สถานท่ีดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน 
 8. งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน  
 10.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนานมีความภาคภูมิใจ    
ในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนานมีขวัญและกำลังใจ  
ในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 
 11. วิธีการประเมินผล   
  จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่ อเสนอผลการดำเนินงานต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  นําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส    
ในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน  การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น เทศบาล
ตำบลหนองขนาน จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมิน
การ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถ่ินที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยเทศบาลตำบลหนองขนาน  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา    
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ดังนั้น 
เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา เทศบาลตำบล       
หนองขนาน  รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองขนาน  ข้ึน เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตำบลหนองขนาน  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความตอ้งการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองขนาน  ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองขนาน  
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์  ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลหนองขนานว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้า
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12 กันยายน 
2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองขนาน  จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลหนองขนาน            
ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ       
ช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ             
ช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของ
เทศบาลตำบลหนองขนาน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย  
   “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองขนาน   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการ        
ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
   6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ            
ภายใน 5 วัน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองขนาน  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด เทศบาลตำบลหนองขนาน  จึงได้จัดให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้
รวบรวมไว้ โดยจัดเป็ นศูนย์ ข้อมูล ข่าวสาร เทศบาลตำบลหนองขนาน มีสำนั กปลัดเทศบาล                 
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ    
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลหนองขนาน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองขนาน  จํานวน 1 แห่ง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองขนาน  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองขนาน   
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองขนาน  จึงได้จัดทํา
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลหนองขนาน  ได้ง่าย
และสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
   3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน   
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองขนาน   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่    
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของเทศบาล
ตำบลหนองขนาน” 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองขนาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาล
ตำบลหนองขนาน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รับรู้ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองขนาน และเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม          
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้             
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองขนาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลงั พัสดุ และทรัพยส์ินของเทศบาล
ตำบลหนองขนาน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข่าวสารด้านการเงิน การคลงั พัสดุ และทรพัย์สินของเทศบาลตำบลฯ  ที่ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสมัพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประกาศ  
 6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจาย  หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
         -เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลฯ 
ด้านการเงนิ การคลงั พัสดุ และทรัพยส์ินของเทศบาลตำบลฯ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
          10.2 ผลลัพธ์ 
          - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านการเงนิ การคลงั พัสดุ และทรัพยส์ินของเทศบาล
ตำบลฯ 
         - การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล              
หนองขนาน”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองขนาน จึงได้ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาํคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ  ของ
หน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลหนองขนาน      
ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
   3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน   
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน   
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองขนาน  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานของเทศบาล ผ่านวารสารของเทศบาล   
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานของเทศบาล 
  - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล วารสาร, เอกสารข่าว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : “การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เทศบาลตำบลหนองขนาน ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน    
เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2555 ซึ่งเทศบาลตำบลหนองขนานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่จัดตั้งข้ึน       
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มีสถานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นหน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน  การดำเนินงานโดยการนำหลักการปกครองตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของ       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  มีอำนาจหน้าที่ให้บริการประชาชน  ในด้านการ       
พัฒนาตำบล  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ตามที่กฎหมายกำหนด 

  เทศบาลตำบลหนองขนาน  ได้ตระหนักถึงบทบาท  อำนาจหน้าที่  ดังกล่าว   และเพื่อให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด    
ประกอบกับปัจจุบันหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มีอยู่เดิมยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
จัดทำหอกระจายข่าวเพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร และ
เพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในชุมชน เช่น การแจ้งเตือนเหตุร้าย ความ
เคลื่อนไหวเหตุการณ์น้ำท่วม การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน การเชิญ
ประชุมหรือเชิญร่วมงานของหมู่บ้าน/ชุมชน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ เป็นต้น ทำให้
ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองขนาน  
ได้อย่างครบถ้วน และเพื่อเป็นการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน  ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน   

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อขยายขีดความสามารถในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการให้กบัประชาชนใน

พื้นที่ได้อย่างครบถ้วน 
3.2 เพื่อพฒันาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 
3.3 เพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนภัยทีร่วดเร็ว ฉับไวยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย  
  จัดส่งข่าวให้กับหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวในพื้นที่ตำบลหนองขนาน
ครบทุกหมู่บ้าน  

5. วิธีการดำเนินการ  
   จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองขนาน เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  

7. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   9.1 ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารจากส่วนราชการอย่างทัว่ถึง   

9.2 เทศบาลตำบลหนองขนาน ขยายขีดความสามารถในการรบัรู้ข้อมลูจากส่วนราชการ
ให้กับประชาชนในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 
  9.3 เทศบาลตำบลหนองขนานสามารถพัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้อย่างครบถ้วน 

9.4 เทศบาลตำบลหนองขนานได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนองขนาน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เทศบาลตำบลหนองขนาน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เน้นการให้บริการประชาชน และ           
มเีป้าหมายเพื่อการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาล
ตำบลหนองขนาน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์         
จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตำบล
หนองขนาน 
   3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ    
ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน  
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
   6.1 สํานักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-598521 ทางโทรสารหมายเลข ๐32-598521  
   6.3 ทางเว็บไซต์  
   6.4 ทางไปรษณีย์  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองขนาน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
   9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ประชาชนทุกพื้นที่  
มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  ดังนั้น ท้องถ่ินจึงมีบทบาทสำคัญ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะการบริการประชาชน เป็นภารกิจหลักของเทศบาล โดยให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติทุกคนต้องทำหน้าที่ให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นที่ประทับใจและให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเทศบาลได้รับประโยชน์
สูงสุด และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่เสมอ จึงต้อง
ทำงานให้เกิดความรวดเร็วลดข้ันตอนและระยะเวลาการทำงาน เน้นการบริการที่ดีต่อประชาชน และแก้ไข
ปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักบุคลากรระดับหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนเป็นหลัก พร้อมกับประสานงานหน่วยงาน/องค์กร/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการบูร
ณาการในการทำงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้านและชุมชน  
  ดังนั้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนและ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล  ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเช่ือมั่นต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งในด้านการให้บริการสาธารณะ การอำนวยความสะดวก การลดข้ันตอน การปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน  อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด เทศบาลตำบลหนองขนาน จึงได้จัดทำโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่ โดยการประสานหน่วยงานราชการ เอกชน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ตำบล
หนองขนาน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น และสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนให้แก่ประชาชนในเขตตำบลหนองขนาน 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และเช่ือมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้าน
การบริหารจัดการ และการบริการในด้านต่างๆ   
  3.2 เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการบริการให้เข้าถึง
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
  3.3 เพื่อเป็นการออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงเพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล 
  3.๔ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

3.๕ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การชำระภาษี  
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร การตรวจสุขภาพ เป็นต้น 
  3.6 เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
4. เป้าหมาย  

4.1 ประชาชนในเขตตำบลหนองขนาน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ประมาณ  700  คน  ได้รับบริการ  
อย่างทั่วถึงจากโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 

4.2 สามารถลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ 
4.3 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขนานมีความพึงพอใจต่อการออกหน่วยให้บริการ

ของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน  
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6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด  
   4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลือ่นที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน  
   5. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมออกหน่วยบริการด้านต่างๆ ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองขนาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ดำเนินการตามโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน 7๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และเช่ือมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในด้านการ 

บรหิารจัดการ 
10.2 เทศบาลสามารถนำบริการไปสูป่ระชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
10.3 ประชาชนที่มารับบริการสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
10.4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเทศบาลตำบลหนองขนานมากยิ่งข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบล              
หนองขนาน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 
กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของ
คณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองสรวงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล 
มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลตำบลหนองขนาน โดยงาน
นโยบายและแผน สำนักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนอง
ขนาน ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเทศบาลตำบลหนองขนานให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขนานกําหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขนาน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถ่ินร่วมเป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขนาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสรวง บางตําแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
หนองสรวง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกำหนดเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   เทศบาลตำบลหนองขนาน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
หนองขนาน เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลหนองขนาน  เพื่อใช้
เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขนาน ตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวน 
หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการ      
มีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลตำบลหนองขนาน จึงได้จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี  ข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ  พัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  
   ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน
แพทย์ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่  
   5.4 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 25๖๔)  
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนโยบายและแผน สํานักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามที่เทศบาลตำบลหนองขนาน  ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในรอบปงีบประมาณ และส่งเสรมิให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลหนองขนาน 
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบล
หนองขนาน อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลหนองขนาน นั่นคือได้ทำหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง  
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑3 หมู่บ้าน  
5. วิธีการดำเนินการ  
   5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบล   หนอง
ขนาน อย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลหนองขนาน               
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น         
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการดำเนินการ ดำเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณดำเนินการ งบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบดำเนินการ หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่บุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเปน็กรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายที่กำหนด จำนวน 10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง  กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลหนองขนาน  
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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1. ชื่อโครงการ : “จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามที่เทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
หนองขนาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 นั้น 
  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขนานได้มีบทบาทพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาชุมชนตนเอง ตลอดจนเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล  นอกจากนั้น
แล้วการบริหารราชการของเทศบาลยังต้องคำนึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตาม
ความในข้อ 4 (4) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542 ในหลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินปัญหา การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการลงมติ หรืออื่นๆ นั้น 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองขนานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนเป็นพลังที่มี
คุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และ
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
  3.2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

4. เป้าหมาย  
  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดต้ัง
ชุมชนในรูปแบบของเทศบาล ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน และจัดให้มีการเลือกกรรมการ
ชุมชน จัดต้ังชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน 

5. วิธีการดำเนินการ  
   5.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดต้ังชุมชน 
  5.3 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตตำบลหนองขนาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

7. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด/กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองขนาน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   9.1 สามารถจัดต้ังชุมชนย่อยแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
  9.2 สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 
  9.3 สามารถสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งข้ึน 
  9.4 เทศบาลสามารถบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
    4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตำบลหนองขนานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลหนองขนานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ทางด้านการเงินการบัญชี และ 
ด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดหรอืไม่ 
  3.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
หรือไม่ 
  3.4  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น 
  3.5 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
   3.6 เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ  
  3.7 เพื่อป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบหรือทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
     ทุกส่วนราชการในเทศบาลตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
      ส่วนราชการทุกหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองขนาน 
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6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานมากขึ้น 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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1. ชื่อโครงการ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลหนอง
ขนานจึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็น
ประจำทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
  2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามกำหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บรหิาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง   
ท่ีสามารถดำเนินการได้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รบัทราบ” 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงนิการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทจุรติคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง               
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ      
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลหนองขนาน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกำหนด เพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองขนาน” 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานด้าน
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึ งจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ 
จัดทำฎีกาเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สำหรับการใช้ประโยชน์    
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ     
จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนานจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาล
ตำบลหนองขนาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองขนาน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองขนานให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
ก่อให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองขนาน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลหนองขนาน เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม           
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตำบลหนองขนาน จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพื่อกระตุ้นการปรบัเปลีย่นสู่การบรหิารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และกระบวนการในการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุฯ ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลหนองขนาน ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขนาน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการเปิดซอง  กรรมการตรวจการจ้าง  
 6.2 กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส 
 6.3 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการภาครัฐและประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ ปีละ 10,000.- บาท (ปี 2562 - 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลหนองขนาน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ
ไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การอบรมกรรมการตรวจการจ้าง” 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่
ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองได้ 
 เทศบาลตำบลหนองขนาน เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพสัดุและการตรวจการจา้ง ประกอบกบั
ได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งภาคราชการและประชาชน 
 6.3 ทำหนังสือเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในงานก่อสร้างจากภายนอกองค์กรมาให้
ความรู้ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ ปี ละ 10,000.- บาท (ปี 2562-2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหนองขนาน  
10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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     4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ินต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2562-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ ปีละ 10,000.- บาท (ปี 2562-2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิสำหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน” 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการเลอืกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 เทศบาลตำบลหนองขนาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรือ่งต่างๆ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินงาน 
 เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน  
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขนานไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน       
เกิดทัศนคติที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเวทีสภากาแฟยามเช้า 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มา
จากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาทและต้องทำหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตำบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่
สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 เทศบาลตำบลหนองขนาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน จึงได้ดำเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ กับภาคประชาชนเพื่อเป็นการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ภาคประชาชน  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งใน
การใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน 
             3.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มมีส่วนร่วมในการทำงานกับชุมชน 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 4.1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน 
 4.2 ประชาชนตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินงาน 
 เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 จัดเวทีสภากาแฟยามเช้าร่วมกับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองขนาน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ปีละ 24,000.-บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน  
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขนานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน   
เกิดทัศนคติที่ดี 
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     4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตำบลหนองขนาน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตำบลหนองขนาน 
6. วิธีดําเนินการ   
   6.1 ปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์  
   6.2 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.3 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.4 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.5 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขนาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 


