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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ  หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้าง    
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทจุรติ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลหนองหล่มต่อไป เทศบาลต าบลหนองหล่มจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

             ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560       
 
 

     ว่าที่ร้อยโท      
                  (วันชัย  ถ่ินจันทร์) 

       ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที ่
                 นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 

 

 



ค าน า  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการ

แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพื่อให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทกุรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองหล่มต่อไป  
  

             เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
             อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
...................................... 

หลักการเหตุผล   

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้าง    
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับเทศบาลต าบลหนองหล่ม ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1 ปี2556 
ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการ
ขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งอื่น ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมือ่วันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี ซึง่ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยทุธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริต”   

      ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลหนองหล่ม   จึงแสดง 
เจตจ านงในการต่อต้านการทจุรติ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ต่อไป และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มมีาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทย
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 
 

ส่วนท่ี 1 



-2- 

 

วิสัยทัศน์         

“ต าบลหนองหล่มน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล สุจริตโปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์   

  เทศบาลต าบลหนองหล่ม  เป็นองค์กรน่าอยู่ น่าท างาน ปลอดการทุจริตระยะที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562  ซึ่งในระยะ 4 ปีข้างหน้า  
จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม    เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการในการท างาน สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมพัฒนาประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 

พันธกิจ ( Mission )          
ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ และการลงทุน                        

ที่ก่อใหเ้กิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๒  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิและสังคม เพื่อให้คน ครอบครัว และชุมชน
สามารถพึง่พาตนเองได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๓  พัฒนาเมอืงน่าอยู่ อนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและจัดการสิง่แวดล้อม 
  ภารกิจหลักท่ี  ๔  ส่งเสริมและสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินและ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัตริาชการตามหลกัการบรหิารจัดการที่ดี 

ภารกิจหลักท่ี  ๕  สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและ 
ชุมชน 

 ค าอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ  เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในด ารงชีวิต  ตั้งแต่พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  ต่อสังคม และประเทศชาติไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริต การท างานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และ
มีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรมมาภิบาล 
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ. 2564 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1.  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิาร 
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  โดยการเสรมิสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัตติามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหง่
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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3. เพื่อใหก้ารบรหิารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
4. เพื่อปรับปรงุและพัฒนาการมสี่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
5. เพื่อเสรมิสร้างและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบเทศบาลต าบลทีม่ีประสิทธิภาพและ

เข้มแข็ง 

เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทจุริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สงูกว่าร้อยละ 50 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือทีส่ าคัญในการป้องกันการทจุริตที่จะเกิดข้ึนในองค์กรสง่ผลใหก้าร
บรหิารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแกป่ระชาชนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการ
ทุจริตได ้

3. ก่อให้เกิดความเช่ือมั่น ความพึงพอใจ และศรทัราของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

4. เทศบาลต าบลหนองหล่มจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึง
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ด้วย 

 

 

  

  

 

 



-4- 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บรหิาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1.1  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บรกิารประชาชน    
วัตถุประสงค์ : เพื่อมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมาเผยแพร่ให้แก่คนใน
ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

- ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมีความรบัผิดชอบต่อคุณภาพงาน 
ปริมาณงานและผลสัมฤทธ์ิของงาน (MOU) 

- ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าทีห่รืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา

ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรอืร้น เตม็ใจ รวดเร็ว 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที ่
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์

สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน 
- มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ , 

ผู้บริหารท้องถ่ิน เมื่อมกีารปฏิบัติหน้าทีท่ าใหเ้กิดความ
เสียหายอันเนื่องจากการท างานทีผ่ิดพลาด 

300,000 300,000 300,000 300,000  

 

ส่วนท่ี ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บรหิาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1.1 โครงการฝกึอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝกึอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหนา้ที่ท้องถ่ิน   
.          เทศบาลต าบลหนองหล่ม ใหม้ีจิตส านึกและ 
.          ตระหนักถึงในการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าทีใ่ห้บังเกิด     
.          ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน   

 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล

จริยธรรม 
- ก าหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
- ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักทีจ่ะไม่กระท าการอนัเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชนห์รือ การมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
-การจัดท าคู่มือเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 
 

1.2.1 กิจกรรม :  โครงการเศรษฐกจิพอเพียงต าบลหนองหล่ม 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาเดก็และเยาวชนให้มีคุณธรรม จรยิธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ สู่การปฏิบัติ โดยการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
 

15,000 15,000 15,000   15,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

1.3.1  โครงการสง่เสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรม การ
ส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ รู้รักสามัคคี และ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ 
และสถาบนัส าคัญของชาติ 
 
1.3.2 จัดกจิกรรมร่วมแสดงความจงรักภักด ี
        -  ปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติฯ 
        -  กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
        - ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรต ิ

15,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

15,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
- 

15,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
- 

15,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  6 โครงการ/กจิกรรม      
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผูบ้รหิาร 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสัง่/ระเบียบเปน็แนวทาง
ปฏิบัติงาน “ประกาศเจตจ านงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการ
ทุจริตของผูบ้รหิาร 
       -  ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกบัความโปร่งใส/ตรวจสอบได ้

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสัง่/ระเบียบเปน็แนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ข้ันตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกั
คุณธรรมทั้งในเรือ่งการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
       -  ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเปน็อย่างดี 
2.2.2 การสร้างความโปรง่ใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพสัดุ การใช้ประโยชน์ในทรพัย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
       -  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มปีระสิทธิภาพ 
       -  การเปิดเผยข้อมลูการจัดซือ้-จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 
       -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง       

- - - -  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ 

2.2.3 การสร้างความโปรง่ใสในการบริการสาธารณะ/บรกิาร
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญดงันี ้
       -  จัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
      -  แสดงข้ันตอน ระยะเวลา  อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
      -  ให้บริการตามล าดับก่อน-หลังและไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
      -  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร  
      - ร้อยละความพงึพอใจของผู้รบับริการ 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.3 มาตรการใช้ดลุยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกบั
การบริการประชาชนในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ  ส านักงานและใน
ระบบเครอืข่ายสารสนเทศของเทศบาล 
      -  เปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาใหบ้รกิารอย่างชัดเจน 
      -  การให้ข้อมลูเกี่ยวกบัวิธีการและมาตรฐานการใหบ้รกิาร 
      -  แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ใหบ้ริการ 
2.3.2  มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง่  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน ทต. 
      -  การให้ข้อมลูความรับผิดชอบและผูป้ฏิบัติงานออย่างชัดเจน 
      -  ปฏิบัติงานโดยใช้อ านาจหน้าทีโ่ดยธรรมและกฎหมาย 

- - - -  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการด าเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจกัษ์ 

2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
      -  ยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นทีป่ระจักษ์  
2.4.2  ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของ ทต.หนองหล่ม 
2.4.3  กิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - -  

 2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรบัแจง้ หรอื
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ด าเนินการใหม้ีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ราชการกจิการบ้านเมืองที่ด ี
      -  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2  ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ จงัหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพือ่การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัตริาชการของ อปท. 
      -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
      -  รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานก ากับดูแล 
2.5.3  ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบด าเนินการให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย กรณีมเีรือ่งรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
      -  มีขั้นตอนการลงโทษผูก้ระท าผิดอย่างเหมาะสม 
      -  ติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - - 

 รวม        จ านวน..10...โครงการ/กิจกรรม      
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการ 
3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บรหิารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัตงิานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ 
    -  ประกาศแผนจัดหาพสัดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
    -  เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 
    -  ผลการประเมินการรบัรู้และเข้าถึงข้อมลูของภาคประชาชน 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการทีเ่ป็น
ประโยชน์กบัการมสี่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
    -  เผยแพร่ข้อมลูการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรบัและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนินกจิการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
      โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบรูณาการแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
    -  จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันา/เทศบัญญัต/ิปรับปรงุ
เทศบัญญัติทีเ่กี่ยวข้องกบังานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
    

 
 

20,000 
 
 
 
 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

20,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรบัและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ได้
โดยสะดวก 
    - ก าหนดช่องทางร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
    -  การประกาศเผยแพร่/ข้ันตอนรอ้งเรียน 
    -  มีช่องทางรบัเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก เช่น มีกล่อง
รับเรื่องราวรอ้งทกุข์ที่ส านักงาน/ทีท่ าการก านันผู้ใหญ่บ้าน/โทรศัพท์/
เว็บไซต/์ Face Book 
3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรใหป้ระชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรือ่ง  ระยะเวลาและแจ้งผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ 
    -  การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
    -  การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจง้ผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน
ให้ผูร้้องทราบภายใน 15 วัน 
    - มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
    - มีระบบการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้เบาะแสการทุจริต 
    - เปิดช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.3  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1  ด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
    -  แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
    -  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
    -  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัตริาชการ 
    -  การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
3.3.2  ด าเนนิการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
    -  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์ในการจดัซื้อจัด
จ้างภาครัฐ เปิดโอกาสใหผู้้แทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3.3.3  ด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัตงิาน 
   -  แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ทต. 
   -  การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
   -  การมีส่วนร่วมในการปรบัปรุงแก้ไขโครงการ 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  9  กิจกรรม/โครงการ      
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสรมิสร้างและปรับปรงุกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
    - กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานเป็นอิสระ 
    - ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ปอ้งกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนนิการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรงุหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
    - มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัตหินา้ที่ 
    - มีการน าผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรบัปรุงใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
    - รับรู้ถึงแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างด ี

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 4.2 การสนบัสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บรหิารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบัดูแลการ
บรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ 
พนักงาน 
    -  แต่งตั้งเป็นกรรมการบริการงานบุคคล 
    -  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลังและแผนพฒันาบุคลากร 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บรหิารงบประมาณ การรบั-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
   - ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบรหิารงบประมาณ 
   - จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมลูการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้าและแกผู่้ที่รอ้งขอ
หรือขอดู   

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสรมิสร้างและปรับปรงุกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2 การสนบัสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บรหิารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

4.2.3  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนที่รว่มเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
4.2.4  ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 
    -  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์ในการจดัซื้อจัด
จ้างภาครัฐ เปิดโอกาสใหผู้้แทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
    - ออกประกาศรายงานผลการด าเนินโครงการทุกข้ันตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมลูไดส้ะดวก 

10,000 
 
 
 
 

10,000 10,000 10,000  

 4.3 การสง่เสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

4.3.1  ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ทต.ฯให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบยีบที่
ก าหนดไว้ 
    - การศึกษาดูงาน 
4.3.2  ส่งเสรมิใหส้มาชิกสภา ทต.ฯมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบทีก่ าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
    - สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
เช่น  การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มกีาร
ปรึกษาหารือในร่างข้อบญัญัติ  ญัตติทีฝ่่ายบริหารเสนอใหส้ภาพิจารณา 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสรมิสร้างและปรับปรงุกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วม
ของชุมชนและบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1  โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจรติ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสรมิสร้างภาคประชาชนในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต 
    - อบรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เสริมสร้างภาค
ประชาชนในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ เสริม
พลังการมสี่วนร่วมของชุมชนและบรูณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้าน
การทจุริต 
 
4.4.2  การสง่เสรมิและพฒันาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
    -  มีการพัฒนาความร่วมมือกบัสมาคมเครอืข่ายการป้องกันการ
ทุจริตจังหวัดพะเยา และสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสงัคมเพื่อต่อต้านการทจุริต 

20,000 20,000 20,000 20,000  

   รวม จ านวน  10   กิจกรรม/โครงการ      
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทจุริตของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

........................................................... 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที่มีธรรมาภิบาลและการปอ้งกนัปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจรติ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการนัน้ 

คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมือ่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหห้น่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 4 ปี และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ซึง่
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตรท์ี่ 2 “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต”   

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลหนองหล่ม จงึแสดง
เจตจ านงในการตอ่ต้านการทุจริต เพื่อก าหนดใหจ้ัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลต่อไป และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทจุริตทุกรปู
แบบอย่างเข้มแข็ง เพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศที่มมีาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ 
ปีข้างหน้า จะมุง่สู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทจุริตทุกรปูแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมอืง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อใหป้ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรง่ใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 เทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม เพื่อก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ให้มีมาตรฐานและยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติภายในเทศบาลต าบลหนองหล่ม ดังนี ้

1. นโยบาย   นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรง่ใส ซื่อสัตย์ สจุริตและตรวจสอบได ้
แนวปฏิบัติ          1)  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปรง่ใส ซื่อสัตย์สจุริต ชัดเจน และ 

        ประกาศให้ประชาชนทราบและแจง้เวียนทุกส่วนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 
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    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บรกิาร 
         ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
                             เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
    3)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
   2)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   3)  มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   4)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
      5)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนทั้งภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย   การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนด 

4. นโยบาย   ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   3)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   4)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
                           มากกว่า 2 ช่องทาง 

5. นโยบาย  มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
               ของแต่ละส่วนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอยา่งชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการประชาชน 
  3)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการใหบ้ริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   8   พฤษภาคม พ.ศ.  2560 
 
      ว่าที่ร้อยโท     
                   (วันชัย  ถ่ินจันทร์) 

            ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที ่
                                  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหลม่ 

 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทจุริตของเทศบาลต าบลหนองหลม่ 
อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา 

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

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจดัการภาครัฐทีม่ีประสทิธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการนั้น  

 
คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมือ่วันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทจุริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหห้น่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตรท์ี่ 2 “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต”  

  
ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงแสดง 

เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม ต่อไป และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทย
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลหนอง
หล่มเพื่อก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน า
หน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลหนองหล่มถือปฏิบัติและการด าเนินการ  
ดังนี้ 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลกัธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ด้วยการบรกิารทีร่วดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเปน็ธรรม 
                2.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 3.  ด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการใหเ้กิดความโปรง่ใสในทกุขั้นตอนและเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทกุรปูแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมลูข่าวสาร เบาะแสการทจุริต ร้องเรียนรอ้งทกุข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองหล่ม  
 5.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกบัผูท้ี่ทจุริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   8   พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
             ว่าที่ร้อยโท     
                  (วันชัย  ถ่ินจันทร์) 

            ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที ่
                                  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหลม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ที่  054 /๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  
ของเทศบาลต าบลหนองหลม่  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -2564) 

ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้นเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลหนองหล่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมือ่วันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหห้น่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตรท์ี่ 2 “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต”  

 ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลหนองหลม่จงึก าหนดให้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองหล่มต่อไป เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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      ในการนี้  เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จึงมีค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ของเทศบาลต าบลหนองหลม่   โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

1. นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม   ประธานคณะท างาน 
2. ปลัดเทศบาลต าบลหนองหล่ม    รองประธานคณะท างาน  
3. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 

              6. บุคลากร      คณะท างาน 
            7. นักจัดการงานทั่วไป     คณะท างาน 

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/เลขานุการ 
9. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   21 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560 

 
     ว่าที่ร้อยโท      
                  (วันชัย  ถ่ินจันทร์) 

        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่
                 นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 

 



-๑๗- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี  1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงกำรอบรมศึกษำดูงำนเพิ่มประสทิธิภำพในกำรปฏิบัตงิำนและกำร
ให้บรกิำรประชำชน   

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบำลต ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจัดตั้งข้ึนตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
เศรษฐกิจ  สังคม  กำรสำธำรณสุข  กำรศึกษำและวัฒนธรรม  เทศบำลมีฐำนะเป็นนิติบุคคล  มีสภำเทศบำลเป็น
ผู้แทนของประชำชนในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของนำยกเทศมนตรีต ำบล  ซึ่งเป็นผู้ใช้
อ ำนำจบริหำรงำนเทศบำล  และมีพนักงำนประจ ำที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ปฏิบัติงำน  ภำยในองค์กรมี
กำรแบ่งออกเป็นหน่วยงำนต่ำง ๆ  ได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมภำระหน้ำที่ของเทศบำลแต่ละแห่ง  เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนในพื้นที่  กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลจะต้องสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ  
กฎหมำย  แนวทำงปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง  สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  สร้ำงสัมพันธภำพและสร้ำง
ศักยภำพในกำรท ำงำนร่วมกัน  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพและได้คุณภำพตำมนโยบำยและเพื่อร่วมกัน
พัฒนำสังคมและประเทศชำติ 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 

3.๑ เพื่อให้คณะผู้บริหำรท้องถ่ิน  สมำชิกสภำ ทต. พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูและ 
พนักงำน จ้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม แสดงควำมจงรักภักดีและยกย่องเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ใน
ฐำนะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและเป็นสถำบันหลักของชำติ 

3.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหำรท้องถ่ิน  สมำชิกสภำ ทต. พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูและ 
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและมำเผยแพร่
ให้แก่คนในชุมชน 

3.๓ เพื่อให้คณะผู้บริหำรท้องถ่ิน  สมำชิกสภำ ทต. พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูและ 
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย แนวทำงปฏิบัติงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้บุคลำกรมีจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เกิดควำมรักสำมัคคีภำยในองค์กร 
ยึดหลักธรรมำภิบำล  สำมำรถปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล   สมำชิกสภำเทศบำล    
   พนักงำนส่วนต ำบลเทศบำล  พนักงำนคร ู และพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน  50  คน 
 

ส่วนท่ี 3 



-๑๘- 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
    5.1 ฝึกอบรม ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองหล่ม   อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
    5.2 ศึกษำดูงำน  ดังนี้ 

1. ณ.ศึกษำดูงำนศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง เรือนจ ำช่ัวครำวเขำกลิง้ อ ำเภอแก่งกระจำน  
จังหวัดเพชรบรุ ี
2. ณ โครงกำรศึกษำวิจัย และพฒันำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตั้งอยู่ต ำบลแหลม

ผักเบี้ย อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
3. ณ โครงกำรช่ังหัวมันตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอท่ำยำง  จังหวัดเพชรบุรี 

  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประสำนกลุ่มเป้ำหมำย  วิทยำกรและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง           
6.2 จัดเตรียมสถำนที่  หลักสูตร  วัสดุอุปกรณ์กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
6.3 จัดฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองหลม่   
6.4 ศึกษำดูงำน   
6.5 ประเมินโครงกำร (แบบประเมินโครงกำรกอ่น/หลังและแบบประเมินผล)  
พร้อมสรปุโครงกำรและรำยงำนผลเสนอผูบ้รหิำร 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   200,000.-บำท 
   
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ร้อยละ 90 ของผู้ เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในโครงกำร และสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและในชีวิตประจ ำวันได้ 

 

 

 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี  2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  โครงกำรฝกึอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้บริหำรฯ และสมำชิกสภำเทศบำล 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกำภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมำก

ยิ่งขึ้น  จ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำท้องถ่ินให้เหมำะสม  ซึ่งตำมแผนพัฒนำ  
บุคลำกรของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ได้ค ำนึงถึงกำรสร้ำงก ำลังคนในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ  ทั้งใน
ด้ำนสมรรถนะ  กำรบริหำรผลงำน  และกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม  เพื่อให้บุคลำกรของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม
ทุกต ำแหน่งมีควำมรู้ในขอบเขต  ภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ตลอดจนควำมประพฤติปฏิบัติตนให้เหมำะสม
ส ำหรับต ำแหน่ง  กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพน้ัน  จึงถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็นมำก
ในกำรพัฒนำองค์กร   ทั้งในด้ำนควำมรู้  ควำมสำมำรถ  คุณธรรมจริยธรรม  รวมถึงศิลปะกำรเป็นผู้น ำ  เพื่อเป็น
กำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน  และบุคลำกรในส ำนักงำนให้มีควำมรู้ในทุก ๆ ด้ำน  มีควำมสุขใน
กำรปฏิบัติงำน เพื่อสำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำส่วนงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีใจรักงำนที่ท ำอย่ำงมีพลัง   มี
ควำมเป็นผู้น ำในหัวใจคน  มีทัศนคติที่ดีต่องำน  มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหำร เพื่อนร่วมงำนและต่อหน่วยงำนอย่ำง
เต็มที่  และมีพฤติกรรมบริกำรด้วยใจ  พร้อมทั้งมีควำมสำมัคคีในกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำน
เทศบำล  และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  มีคุณธรรม จริยธรรม เข้ำใจหลักธรรม ของ
พระพุทธศำสนำ และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำง ในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว และใน
กำรปฏิบัติรำชกำร  

๒. เพื่อให้คณะผู้บริหำรเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำล 

  และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหลม่ ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ และพัฒนำตนเองให้มีจิต
สำธำรณะเกิดควำมส ำนึกร่วม ในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี  
สร้ำงประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชำชน และประเทศชำติ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรกระท ำควำมดี รู้จัก กำรให้ กำร
เสียสละและกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน 

๓. เพื่อเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

 
 
 



-๒๐- 
 

 
4. เป้าหมาย 

1.คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล  จ ำนวน   4  คน 
2.สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล    จ ำนวน   12  คน 

   3.พนักงำนส่วนต ำบล     จ ำนวน  17  คน 
4.พนักงำนครู    จ ำนวน    7  คน 
5.พนักงำนจ้ำง    จ ำนวน   10  คน 
รวม     จ ำนวน   50 คน   
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ 

 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  แนวทำง คือ 
๑. กำรจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม โดยวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง  ณ  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ 
๒. กำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์นอกสถำนที่ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่         

รู้รักสำมัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่ำของกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งควำมดีมีคุณธรรม                     
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงผำสุก เช่น กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคม (เด็กพิกำร  คนชรำ ณ สถำนสงเครำะห์) 
หรือถวำยปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรำภำพ หรืออำพำธ  เป็นต้น 

๓. กำรจัดกิจกรรมท ำบุญ ถวำยเครื่องไทยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดต่ำง ๆ ในพื้นที่ 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   40,000.-บำท 
   
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลหนองหล่ม   สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำลและพนักงำน
จ้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐  มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรรณรงค์
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ตำมโครงกำร 

 



-๒๑- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 3 

 

1. ชื่อโครงการ : สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจรยิธรรมของเทศบำลต ำบลหนอง
หล่ม 
 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตำมที่เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม ไปแล้วนั้น 
โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำร บังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรมดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำง วินัย ซึ่งมีกำรก ำหนดข้ันตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่ง
กำรกระท ำ ประกอบกับได้มีประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ก ำหนดให้พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำล มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ อ ำนวยควำม
สะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลัก ธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม 
9 ประกำร ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมำย, ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก 
จรรยำวิชำชีพขององค์กร นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำร พลเรือนกรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต้อง ละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตำมนัยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 
11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 ซึ่งเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ควรน ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมำปรับใช้
เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เช่ือถือไว้วำงใจ
ของประชำชน เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ได้จัดท ำ มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของ
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม” ข้ึน เพื่อให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำ ทุกระดับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และเป็นสำกล  
  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรและ
ประชำชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  



-๒๒- 
 

  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต สร้ำง ระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำต่อประชำชนและต่อ
สังคมตำมล ำดับ  
  3.5 เพื่อป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้ำง ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลหนองหล่ม   
 

6. วิธีด าเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลหนองหล่มเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร ข้ำรำชกำร
ทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  
  2. เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  เปิดเผยเป็นกำรทั่วไป
แก่สำธำรณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์ มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวช้ีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็น
ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำม มำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมำณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล  ปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรม
ของ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
 

 

 

 

 



-๒๓- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงต ำบลหนองหล่ม 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เนื่องจำกปัจจุบันเด็กและเยำวชนไทยได้รับผลกระทบจำกหลำยๆ ด้ำน ที่ท ำให้เกิดปัญหำเช่น 
ผลกระทบด้ำน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยำวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยำวชนไทยไม่เห็นควำมส ำคัญของ กำรศึกษำ สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักกำรประมำณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย
ต่ออนำคตของชำติ ดังนั้นจึงควรท ำให้เด็กและเยำวชน รู้จักควำมพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพำะให้เด็กและ
เยำวชนมีควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  โดยน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำถ่ำยทอด เพื่อให้เด็กและเยำวชนรู้จักกำรใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุล ตำมแนวทำง  เศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อื่น รู้จักเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และแบ่ งปัน มีจิตส ำนึก                
รักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมค่ำนิยม ควำมเป็นไทย ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ   
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  พิจำรณำเห็นควำมส ำคัญของเด็กและเยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของชำติ จึงได้จัด
โครงกำร สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน เทศบำลต ำบลหนองหล่ม   (กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพื่อปลูกฝัง แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยำวชน เป็นกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนสำมำรถใช้ชีวิตได้ อย่ำงสมดุล ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่
เกิดข้ึน และเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรม ค่ำนิยมควำมเป็นไทย พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ให้ เทศบำล เมืองพัทยำ และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของ  
ประชำชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ที่ต้องกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่ำงมีควำมสุข  
 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนน ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ได ้ 
   3.2 เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุล ท่ำมกลำงกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดข้ึน  
   3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  
 
4. เป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็กและเยำวชน เทศบำลต ำบลหนองหล่ม   จ ำนวน ๘๐ คน  
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   เชิงคุณภาพ เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ รู้จักกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่ำ ของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  
 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  

  5.1  ประชุมวำงแผนเพื่อเสนอโครงกำร 
  5.2  วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
  5.3  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
  5.4  สรุปผล/ประเมินผลตำมโครงกำร 

   5.5 ติดตำมสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร  
 
6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

ต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ   
 

7. งบประมาณด าเนินการ  
จ ำนวน 15,๐๐๐ บำท 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   10.1 เด็กและเยำวชนสำมำรถน ำแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได้  
   10.2 เด็กและเยำวชนมีภูมิ คุ้มกันทำงสังคม สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุลท่ำมกลำงกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดข้ึน ได ้ 
   10.3 เด็กและเยำวชนเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จัก
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่ำงมีควำมสุข    
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงกำรส่งเสริมควำมปรองดองและสมำนฉันท์ของคนในชำติ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ตำมที่ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์ เพื่อกำรปฏิรูป (ศปป.) ข้ึน 
โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อสร้ำงควำมปรองดอง ลดควำมขัดแย้ง สร้ำงควำมสำมัคคีจำกทุกหมู่บ้ำน สู่ประเทศ ตลอดจน
รวบรวมประเด็นควำมต้องกำรและปัญหำต่ำงๆ เพื่อเตรียมเข้ำสู่กำรปฏิรูปประเทศ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วน ประกอบกับเทศบำลต ำบลหนองหล่ม ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์ ระดับท้องถ่ิน ตำมประกำศ
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม ลงวันที่  21 พฤศจิกำยน ๒๕๕9   เพื่อเป็นกลไกในกำรประสำนงำนหรือบูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกับศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์เพื่อกำรปฏิรูประดับจังหวัด/อ ำเภอ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) และเพื่อเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ ลดปัญหำควำมขัดแย้ง สร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน รวมทั้งเป็น
กำรส่งเสริมให้ภำคประชำสังคมเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำและลดเงื่อนไขควำม
แตกแยกในสังคมอันจะน ำมำซึ่งควำมรัก ควำมสำมัคคีและควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในแต่ละชุมชน
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม ในฐำนะหน่วยงำนรำชกำรที่มีภำระหน้ำที่ในกำรส่งเสริมให้สังคมไทยมี      ควำม
รัก ควำมสำมัคคี จึงได้ก ำหนดกิจกรรมในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมปรองดองให้กับประชำชนในชุมชน
ผ่ำน“โครงกำรส่งเสริมควำมปรองดองและสมำนฉันท์ของคนในชำติ” โดยมุ่งเน้นกำรรณรงค์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชำชนในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในลักษณะส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมำนฉันท์ด้วยวัฒนธรรม
สันติวิธีที่ยึดหลักควำมเป็นกลำง และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  เพื่อลดควำมขัดแย้งควำมแตกแยกในเชิง
ควำมคิด เน้นกำรเคำรพและยอมรับควำมเห็นของทุกฝ่ำย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันจะน ำมำซึ่งควำมรัก  ควำม
สำมัคคีและควำมสงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่ำงแท้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์  
  3.๑  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ให้กับคณะท ำงำน
ศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์ ระดับท้องถ่ิน ของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม ให้สำมำรถน ำควำมรู้ดังกล่ำวไปต่อยอดโดย
กำรเผยแพร่แก่ชุมชนและประชำชนโดยทั่วไป 

3.๒ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ให้กับประชำชน 
ในแต่ละชุมชน เสริมสร้ำงจิตส ำนึกควำมรักชำติและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองตำมหลักกติกำของระบอบ
ประชำธิปไตยและสนับสนุนสร้ำงกลไกชุมชนในกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 

  3.4 เพื่อพัฒนำเครือข่ำยสร้ำงควำมร่วมมือจำกภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
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ยำเสพติดในชุมชนหมู่บ้ำนลักษณะพลังแผ่นดิน และพัฒนำผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระท ำผิดซ้ ำ  
  3.5 เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  และศูนย์
ปรองดองสมำนฉันท์เพื่อกำรปฏิรูประดับจังหวัด/อ ำเภอ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
4. เป้าหมาย  

4.๑ คณะท ำงำนศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์ ระดับท้องถ่ิน ตำมค ำสั่งของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม   
ลงวันที่ 12  มิถุนำยน 2557  ประกอบไปด้วย ที่ปรึกษำ : เจ้ำอำวำสวัดใหม่ไชยมงค เจ้ำอำวำสวัดศรีล้อม เจ้ำ
อำวำสวัดศรีล้อม เจ้ำอำวำสวัดคูหำคีรีชัย ประธำนคณะกรรมกำร : นำยก ทต.หนองหล่ม รองประธำน: รองนำยก 
ทต. กรรมกำร: สมำชิกสภำเทศบำล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม ผอ.โรงเรียนบ้ำน
ใหม่ ผอ.โรงเรียนบ้ำนแม่พริก ผอ.โรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น ผอ.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ประธำนแม่บ้ำน 
ประธำน อสม. ประธำนผู้สูงอำยุ หัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำนเทศบำลต ำบลหนองหล่ม 

4.๒ พนักงำนส่วนท้องถ่ินและพนักงำนจ้ำงในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.๓ ประชำชนในต ำบลหนองหล่ม  จ ำนวน 9  หมู่บ้ำน  รวม 200 คน 

 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ี ๑ หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำส่วนรัฐวิสำหกิจ หัวหน้ำส่วนงำนเอกชน หัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถ่ิน และประชำชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธี “ ปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ” 

กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมคืนควำมสุขให้ประชำชน โดยร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ออกให้บริกำร
ประชำชน เช่น อ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ อื่นๆ  

 
6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

ต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้   จังหวัดพะเยำ 
 

7. งบประมาณด าเนินการ  
จ ำนวน 15,๐๐๐ บำท 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.๑  คณะท ำงำนศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์ ระดบัท้องถ่ิน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงควำม 
ปรองดองสมำนฉันท์ และสำมำรถน ำควำมรู้ดังกล่ำวไปต่อยอดโดยกำรเผยแพร่แก่ชุมชนและประชำชนโดยทั่วไป 
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10.๒ ประชำชนในแต่ละชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์และมีจิตส ำนึก
ควำมรักชำติและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 10.3 ประชำชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองตำมหลักกติกำของระบอบประชำธิปไตย 
และสนับสนุนสร้ำงกลไกชุมชนในกำรส่งเสริมประชำธิปไตย  
 10.4 พัฒนำเครือข่ำยสร้ำงควำมร่วมมือจำกภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
ชุมชนหมู่บ้ำนลักษณะพลังแผ่นดิน และพัฒนำผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระท ำผิดซ้ ำ  
 10.5 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) และศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์
เพื่อกำรปฏิรูประดับจังหวัด/อ ำเภอ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม 
 “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มำแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจำกปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็น
ประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ  ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำ
ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำน ควำมโปร่งใสทัดเทียม
นำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำย หลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมี
ระดับธรรมำภิบำลที่สูงข้ึน เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนออกเป็น 6 
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ
ระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำร  
กระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในกำร
ส่งเสริมกำร ปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม
สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของ ประชำชนในท้องถ่ิน กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดควำมยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์
ของประชำชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสนิใจแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที ่ส่วนกำร ก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะท ำได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และต้องเป็นไปเพื่อกำรคุ้มครอง  ประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค ำครหำ 
ที่ได้สร้ำงควำมขมขื่นใจให้แก่ คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมำเป็นเวลำช้ำนำน ซึ่งหำกพิจำรณำ
จ ำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนควำมมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท ำงำนรำชกำรส่วนท้องถ่ินส่วน ให้เหือดหำยไป และหำกจะว่ำกัน
ไปแล้ว เรื่องในท ำนองเดียวกันนี้ก็สำมำรถเกิดข้ึนกับคนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่นได้  เช่นเดียวกัน 
เพียงแต่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ ำนวนมำก และมำกกว่ำคนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอื่น ๆ 
จึงมี โอกำสหรือควำมเป็นไปได้สูงที่คนท ำงำนในท้องถ่ิน อำจต้องถูกครหำในเรื่องกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิ
ชอบมำกกว่ำ แม้ว่ำ โอกำสหรือช่องทำงที่คนท ำงำนในท้องถ่ินจะใช้อ ำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่
มำกเท่ำกับที่คนท ำงำนในหน่วยงำน รำชกำรอื่น และมูลค่ำของควำมเสียหำยของรัฐ ที่คนท ำงำนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อำจเป็นแค่เศษผง ธุลีของควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ ำนง
ทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร ทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
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ทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
รำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำล    บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน 
และยกระดับมำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมอืงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด้วยกำรจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตในองค์กรที่บริหำร  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร   
   4.2 มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน                     
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง  
   4.3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ี 
 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ ต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลหนอง
หล่ม อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 
   6.2 ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
   6.3 จัดต้ังคณะท ำงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
   6.5 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
   6.6 ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
   6.7 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
   6.8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม    
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  

- มีประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ   
- มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง                   
- มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จ ำนวน 1 ฉบับ  

   10.2 ผลลัพธ์ - กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมโปร่งใส สำมำรถ
ป้องกันกำรทุจริตของบุคลำกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ – ลดข้อร้องเรียนกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 7 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงำน ทต. และพนักงำนจ้ำงของ ทต.หนองหล่ม   เป็นบุคลำกรที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร โดย
กำร ขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนของ ทต.ให้มีศักยภำพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำนให้เกดิประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชำชน กำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมำจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญใน
กำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ จะต้องมีมำตรฐำนในกำรท ำงำนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมำตรกำรในกำร
ท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรให้มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม 
เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส และกำรให้บริกำรที่เป็น  ธรรมตรวจสอบได้อย่ำงแท้จริงต่อไป 
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ที่
ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ หน้ำที่ของ ทต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. 2556 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด  ประโยชน์สุขของ
ประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประกอบกับ 
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดพะเยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของ ทต. และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดพะเยำ เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรม ของพนักงำน ทต. และพนักงำนจ้ำง ดังนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำน
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำร
ท ำงำนได้ จึงได้จัดให้มีมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน บุคคลข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลของ ทต.  
   3.2 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีรูปแบบ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้  
 
   3.3 เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำน
บุคคล  
   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของ ทต.ให้มีประสิทธิภำพได้คน
ดี คนเก่งเข้ำมำ ท ำงำน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลของ ทต. จ ำนวน 1 มำตรกำร  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ ส ำนักงำน เทศบำลต ำบลหนองหล่ม    
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์ กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอนเลื่อน
ต ำแหน่ง/เงินเดือน ตำม ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนเทศบำลจังหวัดพะเยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ ทต. พ.ศ. 2545  
   6.2 น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนบุคคล  
   6.3 ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล   
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   6.4 ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล  
   6.5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลหนองหล่ม    
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  
     –มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลของ เทศบำล จ ำนวน 1 มำตรกำร  
    - เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมำตรฐำนและหลักธรร
มำภิบำล  
   10.2 ผลลัพธ์  
    - ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของ ทต.ไม่ น้อยกว่ำ 90 %  
    - บุคลำกรของ ทต.มีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ต่ ำ
กว่ำระดับ 3  
    - กำรบริหำรงำนบุคคลของ ทต.มีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
ได ้
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 8 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติงำนให้โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  
   3.2 เพื่อให้หน่วยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.3 เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  เทศบำลต ำบบหนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองำนในกำรจัดหำ พัสด ุ 
   6.2 ปรับปรุงข้ันตอนกำรรำยงำนผลกำรจัดหำพัสดุ โดยมีกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึง
ควำมเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองำนในกำรจัดหำพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   10.2 มีกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   10.3 มีกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 8 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  บริหำรจัดกำรโดยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน และให้ประชำชน สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี โดยด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมหรือ ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ ส ำนักงำน เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  เป็นศูนย์บริกำรประชำชนในกำรติดต่อ สอบถำมข้อมูล ยื่น
ค ำขออนุมัติ อนุญำตในเรื่องที่เป็นอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจของ ทต. ติดตำมควำมคืบหน้ำ และแจ้งผล กำร
ด ำเนินกำรให้ประชำชนผู้รับบริกำรทรำบ โดยมีกำรปรับระบบกำรท ำงำนแต่ละกระบวนงำนเพื่อให้มีระบบ
บริกำรที่ เช่ือมต่อระหว่ำงศูนย์บริกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ทั้งในด้ำนเอกสำร กำรส่งต่องำน ระบบ
กำรรับเงิน และก ำหนด ระยะเวลำด ำเนินกำรของแต่ละกระบวนงำน ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน ใช้ระบบ  บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริกำรตำมล ำดับ จัดสถำนที่ สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริกำรที่ดีกับประชำชน เพื่ออ ำนวย ควำมสะดวกแก่ประชำชน ให้ได้รับควำม
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจำกนี้  ทต.หนองหล่ม  ยังบริหำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรของกรม ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ได้มำตรฐำนทั้ง 17 ประเด็น 
(ด้ำนถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ, ด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ, ด้ำนระบบ ระบำยน้ ำ, ด้ำนน้ ำเพื่อกำรบริโภค, ด้ำน
กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน, ด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ, ด้ำนกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุ, ด้ำนกำร ส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส, 
ด้ำนงำนสำธำรณสุข, ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี, ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ, ด้ำนกำรป้องกันและ บรรเทำสำ
ธำรณภัย, ด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว, ด้ำน
กำร จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ด้ำนศึกษำ และด้ำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ตำมนโยบำย
เร่งด่วนของรัฐบำล (กำร แก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน กำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน้ ำ กำรลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก ำเนิด กำรจัดกำรน้ ำเสีย แผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภำรกิจ ค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชน ได้รับควำมพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพงึ
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย  ทต.หนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มำตรฐำนทั้ง 17 ประเด็น (ด้ำนถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ, ด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ, 
ด้ำนระบบระบำยน้ ำ, ด้ำนน้ ำเพื่อกำรบริโภค, ด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน, ด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ, ด้ำนกำร
ส่งเสริมผู้สูงอำยุ, ด้ำนกำรส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส, ด้ำนงำน สำธำรณสุข, ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี, ด้ำน
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กำรส่งเสริมอำชีพ, ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, ด้ำนกำร ส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน, ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว, ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ  สิ่งแวดล้อม , ด้ำน
ศึกษำ และด้ำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล (กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอก  
ควัน กำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน้ ำ กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก ำเนิด กำรจัดกำร
น้ ำเสีย แผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่)  
   6.2 ประเมินมำตรฐำน/รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ใช้จ่ำยจำกงบประมำณรวมในค่ำวัสดุ/ค่ำใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย  ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไม่มีกำรทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนกำรสำธำรณะแก่ประชำชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๕- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 9 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม กำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน 
2. หลักการและเหตุผล  
    พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจดักำรบำ้นเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 52 ก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของ ประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สดุ ประกอบกับในปทีี่ ผ่ำนมำได้มีกำรประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำง  ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้
กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนและ
ตอบสนองควำมต้องกำร ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง หรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  
ทต.หนองหล่ม  จึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุง กระบวนกำรท ำงำนหรือลดข้ันตอนกำรท ำงำนหรือกำรบริกำร 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนว ทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและอ ำนำจหน้ำที่ของ ทต.ตำมกฎหมำยเป็นส ำคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อลดข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน  
   3.2 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
   3.3 เพื่อรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร  
   3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพื่อลดข้ันตอนในกำรท ำงำนของ ทต.หนองหล่ม  ให้สั้นลง  
   4.2 ประชำชนในพื้นที่  ทต.หนองหล่ม  
   4.3 ประชำชนนอกพื้นที่ และประชำชนทั่วไป  
   4.4 พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ของ ทต.หนองหล่ม  
   4.5 ผู้บังคับบัญชำมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติ และกำร
ปฏิบัติรำชกำรใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
6. วิธีด าเนินการ  
    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  
   6.2 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อส ำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลำในกำรใหบ้รกิำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรือ่งใดที่
ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอ ำนำจกำร ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติ
รำชกำรใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ  
   6.3 ประกำศลดข้ันตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และประกำศกระบวนงำนบริกำร
ประชำชนที่ นำยกเทศมนตรีมอบอ ำนำจให้รองนำยกเทศมนตรี หรือปลัด ทต.ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท ำแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ   
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   6.4 มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และน ำผลดังกล่ำวมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ รำชกำร  
   6.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกเทศมนตรีและผู้บริหำร
ทรำบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส ำนัก ใน ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรของ เจ้ำหน้ำที่  
   10.2 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน  
   10.3 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร  
   10.4 ท ำให้ภำพลักษณ์ของ ทต.หนองหล่ม เปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีข้ึนและท ำให้ประชำชนมี
ควำมศรัทธำ ต่อคณะผู้บริหำรมำกยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 10 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็นกำร ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำ
เลือก/มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำย ของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ จะพิจำรณำถึง
ควำมส ำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะ ด ำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบ
และเหมำะสม เพื่อให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร ดังนั้น กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน
ต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่กำรบริหำรรำชกำร ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่ง รัฐ กำรลด
ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำม
ต้องกำร ของประชำชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนซึ่งเป็นหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของ ทต.หนองหล่ม  ภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดให้เป็นไป อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร  
4. เป้าหมาย  
   คณะผู้บริหำร ทต.หนองหล่ม  ปลัด ทต. หรือ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท ำบันทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติ อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผู้บริหำร 
ปลัด ทต. หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อลดข้ันตอนกำรปฏิบัติรำชกำร  
   6.2 ด ำเนินกำรออกค ำสั่งฯ  
   6.3 ส ำเนำค ำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหำร ทต.หนองหล่ม  ปลัด ทต.   หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุก
ส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนรำชกำรทุกส่วน  ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   กำรบริหำรรำชกำร กำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำร
อ ำนวยควำมสะดวก และกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 11 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์  
2. หลักการและเหตุผล  
   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยควำมเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อควำมอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ท ำให้กำรมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดควำมเสื่อมถอย เกิดปัญหำมำกมำยในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องกำรทุจรติทุกระดับทกุภำค ส่วนรวมถึงปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้คนดีมี
ที่ยืนในสังคม สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  ทต.หนองหล่ม  จึงจัดให้มีกำรยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์และมอบรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณแก่ผู้กระท ำควำมดี เพื่อส่งเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
แก่คนด ีเหล่ำน้ันให้ร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่ำง เพื่อปลุกกระแส
กำรสร้ำงสังคมแห่งควำมดี อย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกควำมดีและคุณธรรม เป็นรำกฐำนอันส ำคัญในกำร
พัฒนำสังคม สู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข   
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของ
ท้องถ่ิน  
   3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพื่อสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนได้มีแบบอย่ำงที่ดี
อันเป็น กุศโลบำย หนึ่งในกำรปลูกจิตส ำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำแห่งควำมดีมำกยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน/ปี  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ พื้นที่ ทต.หนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดให้มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ผ่ำน ทำงสื่อช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ วำรสำร ทต.หนองหล่ม  เว็บไซต์ ทต.หนองหล่ม  สื่อสังคม 
(Social Media) เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส ำนักปลัด ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ ำนวนหน่วยงำน/บุคคลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ   

 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๙- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 12 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของ ทต.หนองหล่ม  
2. หลักการและเหตุผล  
   กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนอัน
ส ำคัญในกำรพัฒนำ สังคมสู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพำะเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ำรงชีวิตตำม
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสำหะ กล้ำหำญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่ำเป็นหลักส ำคัญของกำรท ำควำมดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร หน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจ
ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ท ำควำมดีอย่ำงต่อเนื่องเป็น  แบบอย่ำงแก่ประชำชนต ำบล          
หนองหล่มผู้ที่ท ำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ำร่วมในกิจกรรมของ ทต.หนองหล่ม  อย่ำงสม่ ำเสมอ  ทต.หนอง
หล่ม  จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมของ 
ทต.หนองหล่ม  โดยกำรมอบใบประกำศ เกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผูเ้สียสละและท ำคุณประโยชน์ใหก้ับ ทต.
ที่ควรได้รับกำรยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่ำง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้
ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขต ทต.หนองหล่ม  มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ทต.หนอง
หล่ม   
   3.2 เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนใน
เขต ทต.หนองหล่ม  ตระหนักถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
   3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขต ทต.หนองหล่ม  
มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   - ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขต ทต.หนองหล่ม  
   - ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ทต.หนองหล่ม  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ พื้นที่ในเขต ทต.หนองหล่ม  ต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้ำงมำตรกำรร่วมกันในกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำใน กำรคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น  
   6.2 คัดเลือกและประกำศยกย่องบุคคล หน่วยงำน องค์กรท ำควำมดี เพื่อให้เป็นแบบอย่ำง   
   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่นที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ จ ำนวน ๒,๐๐๐ บำท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด  ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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   10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วม
ในกิจกรรมของ  ทต.หนองหล่ม  
   10.2 ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขต ทต.หนองหล่ม  มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่ำของกำรประพฤติ ปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 13 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสช้ีแนะแนว
ทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 
และเมื่อภำยหลังได้ทรงเน้นย้ ำแนวทำงกำร แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
ภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซึ่ง กำรเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท ำกำรผลิต
เพื่อกำรบริโภคโดยอำศัยธรรมชำติตำมสภำพแวดล้อมมีกำรปลูกพืชหลำกหลำย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมำมีกำรพัฒนำเป็นกำรเกษตรเพื่อ กำรบริโภค
และจ ำหน่ำย ท ำให้ต้องใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกมำกข้ึน ต้นทุนกำรผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทำง
เศรษฐกิจ ของประเทศ ท ำให้ต้องหันกลับมำท ำกำรเกษตรเพื่อกำรบริโภคและจ ำหน่ำยในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง กำรปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่น่ำสนใจ เนื่องจำกเป็นกำรเกษตรแบบ
พึ่งพำตนเองเป็นกำรใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจำกกำรใช้สำรเคมีและสำรพิษตกค้ำง ท ำให้
สภำพแวดล้อมของบริเวณบ้ำนน่ำอยู่น่ำอำศัย และที่ส ำคัญ สำมำรถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นกำรลดรำยจ่ำย
ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจำกตลำด และเหลือจำกกำรบริโภคในครัวเรือน สำมำรถขำยเป็นกำรเพิ่มรำยได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภำวะฝนทิ้งช่วงและปริมำณน้ ำฝนทีม่ีน้อยกว่ำปกติ จึงเกิดภำวะ
ภัยแล้ง ท ำให้เกษตรกรในพื้นที่ ชลประทำนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถท ำนำปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้
กับคลองส่งน้ ำ ประมำณ 500 ไร่ เกษตรกร เหล่ำน้ีจะอำศัยน้ ำจำกชลประทำนในช่วงแรกของกำรปล่อยน้ ำ
จนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์ภัยแล้งดี และได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรของรัฐบำล
ได้มีกำรลดพื้นที่กำรท ำนำปรังลงอย่ำงมำก โดย ทต.หนองหล่ม  ได้ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยพืชที่ใช้น้ ำน้อยเพื่อปลูก ทดแทนกำรปลูกข้ำวนำ
ปรัง อำทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งกำรที่เกษตรกรในพื้นที่หันมำปลูกพืชใช้น้ ำน้อย แทน
กำรปลูกข้ำวนำปรังนั้น จะเห็นได้ว่ำใช้น้ ำน้อยกว่ำกำรปลูกข้ำว เช่น พื้นที่ท ำน้ ำ 1 ไร่ ใช้น้ ำ 1,738 ลูกบำศก์
เมตร ขณะที่ พื้นที่ปลูกมันส ำปะหลัง 1 ไร่ ใช้น้ ำ 583 ลูกบำศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของกำร
ด ำเนินกำรมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งในพื้นที่ต ำบลหนองหล่มอย่ำงยั่งยืน  
ทต.หนองหล่ม  ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจำก กำร
ด ำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล ำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล
หนองหล่มเลือก ประชำชนที่ปฏิบัติตนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำและ
ต้นทุนในกำรใช้จ่ำยลงได้ และ สำมำรถน ำผลิตผลที่เหลือจำกกำรบริโภคไปเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง โดยเฉพำะ
เกษตรกรในเขตชลประทำน ที่มีกำรบริหำร จัดกำรน้ ำในพื้นที่เพำะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมำณน้ ำ
ต้นทุนและสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่ำง ตลอดจน สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งให้มีรำยได้จำกกิจกรรมอื่นทดแทนอย่ำงยั่งยืน จึง ได้จัดท ำกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยำกรประจ ำศูนย์เรียนรู้  โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่ำงให้แก่เกษตรกรได้น้อมน ำแนวทำง 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตอีกด้วย  
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3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่ำงและเป็น
วิทยำกร ประจ ำศูนย์เรียนรู้ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน ถ่ำยทอดให้แก่
เกษตรกร  
4. สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บริกำรฯ ประจ ำต ำบลหนองหล่ม 
   5.2 ด ำเนินโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงประจ ำปี  
   5.3 มอบใบประกำศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยำกรประจ ำศูนย์เรียนรู้โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์ สำธิตเกษตรผสมผสำน  
   5.4 ประชำสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน  
   5.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่ำงเดือนเมษำยน – สิงหำคม ของทุกปีงบประมำณ 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ส ำนักปลัด ทต.หนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
9. ตัวชี้วัด  
   9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับควำมส ำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสนองพระรำชด ำริ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับควำมส ำเร็จกิจกรรมถ่ำยทอดให้ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงกำรอัน
เนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน โดยวัดจำกเป้ำหมำย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้ำ ศึกษำโครงกำรฯ จ ำนวน 100 คน  
10. ผลลัพธ์  
   10.1 เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
พระรำชด ำริ ตำมหลักปรัชญำ เศรษฐกิจ และน ำกลับไปด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
   10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสำนด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต ำบลหนองหล่มได ้ 
   10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตร ผสมผสำน มีเกษตรกร 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 14 

1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนด
ดัชนีในกำรประเมินที่ ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดข้ึน ภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของ
ต่ำงๆ ที่เอื้อให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ภำยในองค์กร โดย
กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร ของ  
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้
เกิดกำร เปลี่ยนแปลงเพื่อน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำร
สร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำน กำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกำ
กรทุจริตและปฏิเสธกำรทจุรติในทุกรปูแบบ ดังนั้น  ทต.หนองหล่ม  จึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำร” ที่ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินกำร ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำน ภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
   3.2 เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำร (ส ำนัก/กอง) น ำไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำร
ท้องถ่ินที่มีดัชนีในกำร ประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ   
6.3 ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส ำนัก/กอง  ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 



-๔๔- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 15 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้ อ ำนำจข้ำรำชกำรในหน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย ทั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินด ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพตำม
อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของกำรทุจรติจะเกี่ยวข้อง กับกำรใช้จ่ำยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมำยระเบยีบข้อบงัคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักกำรเมืองท้องถ่ินและองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงำนทั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ส ำคัญ ดังนั้น  ทต.หนองหล่ม   จึงได้มำตรกำร 
“ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำร ตรวจสอบจำกหน่วยงำน
ภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภำพ  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภำพ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ ทต.หนองหล่ม   จำกหน่วยงำนภำครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่ำงมี ประสิทธิภำพ  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม    
6. วิธีด าเนินการ ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งจำกผู้ก ำกับดูแลและองค์กรอิสระ อำทิ  
   - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  
   - กำรรับกำรตรวจจำกคณะท ำงำนตรวจประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หรือ
คณะท ำงำน LPA จังหวัด  
   - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำน ป.ป.ท. ตำมโครงกำร ITA  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส ำนัก/กอง  ทต.หนองหล่ม    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ทต.หนองหล่ม   ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
ทต.หนองหล่ม   จำกหน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรอิสระ   
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 16 

1. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำที่ของ  ทต.หนองหล่ม   ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจำกค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือ
แนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้น
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบรหิำรงำน และส่งเสริมกำร มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบำยของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ก็ได้
ก ำหนดให้มีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ     
มิชอบใน ภำครัฐ เป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรฐับำลและคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำติ ในกำร ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรนี้  
ทต.หนองหล่ม   จึงได้จัดท ำ มำตรกำรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือ
ประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของ ทต.หนองหลม่ ว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทรำบช่องทำงกำร ร้องเรียนแนวทำงกำรพิจำรณำรับเรื่องร้องเรียน และกำร
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้ำรำชกำร และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย
ภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝำ้ระวังมใิห้เจ้ำหน้ำที่กระท ำกำรทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ ำนำจที่ตนมีได้อีกทำงหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนเทศบำล พนักงำนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน เทศบำล 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและลูกจ้ำงของ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภัยของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพื่อให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
   “เจ้าหน้าท่ี” หมำยถึง พนักงำน ทต.พนักงำนครู ทต. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ และลูกจ้ำงของ ทต.หนองหล่ม    
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม   ต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนว่ำมีมูลและเข้ำ
องค์ประกอบควำมผิด กำรทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้ำหน้ำที่ทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ  
   6.3 ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแสข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนำช่องทำงกำร ร้องเรียนให้ง่ำย สะดวกและวิธีกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้ำงควำม
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในกำรให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน  



-๔๖- 
 

   6.4 แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลและควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำร            
ภำยใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด  ทต.หนองหล่ม    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์ ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 17 

1. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ ทต.หนองหล่ม   ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงำน
ของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ณ 
ที่ท ำกำรของหน่วยงำนของรัฐ โดยเรียกสถำนที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและให้บริกำรว่ำ “ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร” โดยมีเจตนำรมณ์ให้ประชำชนมีโอกำส อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ทต.หนองหล่ม   จึงได้ให้มี
สถำนที่ส ำหรับประชำชน เข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ทต.หนอง
หล่ม   ให้บริกำร ณ ศูนย์บริกำรร่วม ทต.หนองหล่ม   โดยมีงำนบริหำรงำนทั่วไป ดูแลศูนย์บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ประชำชน สำมำรถเข้ำตรวจดูได้ เพื่อประชำชนจะได้สำมำรถ
รับรู้สิทธิและหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิ ทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ควำมเป็นจริง ในกำรรักษำประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพื่อเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ ทต.หนอง
หล่ม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ทต.หนองหล่ม   จ ำนวน 1 แห่ง  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ ทต.หนองหล่ม     
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 มีกำรจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและจัดสถำนที่ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีกำรจัดวำงเอกสำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ 
กำรเงิน กำรจัดหำ พัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่
กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตำมรำยกำรที่ก ำหนด  
   6.4 มีกำรจัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
ตำม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  
   6.5 มีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับให้บริกำรประชำชนทั่วไป  
   6.7 มีกำรจัดเก็บสถิติผู้มำรับบริกำรและสรุปผลเสนอผู้บริหำร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส ำนักปลัด ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ ำนวนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ ทต.หนองหล่ม    
 
 



-๔๘- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 18 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ ทต. 
และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กำรบริหำรงำนรำชกำรในปัจจุบัน ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำงมำกใน
กำรบริหำรงำนของ รำชกำรส่วนท้องถ่ินในด้ำนต่ำงๆ กำรบริหำรงำนรำชกำรส่วนท้องถ่ินต้องสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีควำมโปร่งใส ต้องให้ ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภำครัฐและภำค
ประชำชน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนได้รับรู้  เพื่อประชำสัมพันธ์กำร
ปฏิบัติงำนของภำครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบำทกำรมีสว่นร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในภำครัฐเสริมสร้ำงและ พัฒนำเครือข่ำยในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภำครัฐให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในกำรป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำรทุจริต 
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในภำครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชำชนภำยในเขต ทต.  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ รำยกำรบัญชีรับจ่ำยเงินประจ ำปี และกำรจัดซื้อ    
จัดจ้ำง จัดหำพัสดุต่ำงๆ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีท้องถ่ิน และกำรรับเรื่องร้องเรียน
ทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ   ทต.หนองหล่ม   และปิดประกำศข้อมูลดังกล่ำวที่บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ ทต.หนองหล่ม    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง  ทต.หนองหล่ม    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำร ประชำชนมีโอกำสได้
ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของ ทต. ท ำให้ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 19 

 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐ จะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร 
อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำร และอื่นๆ ดังนั้น  ทต.หนองหล่ม   จึงได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของ
กำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำนผ่ำนทำง ช่องทำงที่หลำกหลำย เพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำร ของหน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำน
หรือสื่อสังคม (Social Media) หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ 
วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ หน้ำที่
และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของ ทต.หนองหล่ม   ได้ง่ำยและสะดวกมำกข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย  
   3.2 เพื่อให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น  
   3.3 เพื่อให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 ช่องทำง  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขต ทต.หนองหล่ม    
6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
ได้แก่  
   - บอร์ดหน้ำส ำนักงำน ทต.หนองหล่ม    
   - บอร์ดประชำสัมพันธ์ของ ทต.หนองหล่ม   ร้ำนค้ำชุมชนตำมชุมชน/หมู่บ้ำน  
   - ประกำศเสียงตำมสำย/วิทยุชุมชน/หอกระจำยข่ำว/รถกระจำยเสียง/หน่วยประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจ ำและให้
ประชำชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสำรเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี  
   - ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่ำนสื่อมวลชน/กำรจัด
แถลงข่ำว  
   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน  
   - ประกำศผ่ำนเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด กองคลัง  กองช่ำง  ทต.หนองหล่ม    
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน 
 
 



-๕๐- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 20 

1. ชื่อโครงการ : โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพและบูรณำกำรแผนชุมชนและแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   เทศบำลต ำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งข้ึนตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552    โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งเพื่อ
กระจำยอ ำนำจกำรปกครองให้ประชำชนในท้องถ่ินระดับต ำบล ซึ่งเป็นเขตชนบทอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้มีโอกำสเรียนรู้    กำรแก้ไขปัญหำ   และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองโดยกำรเข้ำไปมี
บทบำทหรือมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครองตำมระบบประชำธิปไตย หำกเทศบำลต ำบลใดมีกำรด ำเนินงำน
โดยให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน และกิจกรรมต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล  
กำรก ำหนดทิศทำงต่ำงๆ  ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและข้อมูลข่ำวสำร
ตลอดจนสร้ำงควำมพึงพอใจกับประชำชนในด้ำนบริกำรต่ำงๆ   กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลหนองหล่มก็จะ
สำมำรถแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนในระดับต ำบลได้เป็นอย่ำงดี  อันจะส่งผลให้ประชำชน
ในต ำบลมีควำมรู้สึกพึงพอใจ เช่ือมั่น และศรัทธำต่อเทศบำลต ำบล โดยให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินของ
ตนเอง  ภำยใต้ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ก ำหนดให้ เทศบำลต ำบล จัดท ำทบทวน แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม ก่อน
ปีงบประมำณถัดไป 
      ดังนั้น  เทศบำลต ำบลหนองหล่มจึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพและบูรณำกำรแผน
ชุมชนและแผนพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ข้ึน  เพื่อให้ประชำชนในต ำบลได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรเสนอปัญหำและควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริงของประชำชน เมื่อได้ทรำบข้อมูลแล้วก็สำมำรถน ำไปเป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำ แผนงำน/โครงกำรต่ำงๆให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์  

   3.๑  เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินตำมแนวทำงกำรบริกำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
     3.๒  เพื่อประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำและ
แผนงำน/โครงกำรที่จะด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต 

 3.๓  เพื่อรับทรำบปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง 
 3.4 เพื่อเป็นกำรจัดเตรียมโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ของ ทต. ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  งบประมำณประจ ำปีและแผนกำรด ำเนินงำน   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชำชนในพื้นที่ต ำบลหนองหล่ม  จ ำนวน  9  หมู่บ้ำน  
 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ พื้นที่ในต ำบลหนองหล่ม  จ ำนวน  9  หมู่บ้ำน   
 
 
 



-๕๑- 
 

6. วิธีด าเนินการ  
๔.๑.๑  แต่งตั้งคณะท ำงำนและประชุมเพือ่แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนที่จะต้องด ำเนินกำรในโครงกำร

ฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพและบูรณำกำรแผนชุมชนและแผนพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2561 
 ๔.๑.๒  ประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  เพื่อให้กำรบริกำรกับประชำชน 
 ๔.๑.๓  ก ำหนดแผนงำน  วัน  เวลำ  และสถำนที่ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 ๔.๑.4  จัดเตรียมเอกสำร / แผ่นพับ  เพื่อประชำสมัพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ 
 ๔.๑.5  ประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนทรำบทำงหอกระจำยข่ำวของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  หมูบ่้ำน  
สถำนีวิทยุ  และสื่อต่ำง ๆ 
   
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ 10,000 บำท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม    
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชำชนในพื้นที่ต ำบลหนองหล่ม  จ ำนวน  9  หมู่บ้ำน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๒- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 21 

1. ชื่อโครงการ : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม   
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน และมีเป้ำหมำย
ให้มีกำรบริกำรประชำชนในด้ำน ต่ำงๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง โดยถือว่ำ ประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำง
สะดวกรวดเร็ว และลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำม ต้องกำรของประชำชน  เทศบำลต ำบลหนอง
หล่ม  จึงมีกำรจัดต้ังศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อไว้ส ำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนต่ำงๆ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ถูกต้องหรือน ำมำเป็น ข้อมูลในกำรท ำแผนงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป  
   3.2 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร ณ ส ำนักงำน ทต.หนองหล่ม 
   3.3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุลำกรของ ทต.กับประชำชนในพื้นที่  
4. เป้าหมาย  
   ให้บริกำรรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนในพื้นที่ที่ได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำร
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด สร้ำงควำมเช่ือมั่นไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำม
ต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกันได้
อย่ำงเหมำะสมและมีกำรจัดเตรียมระบบกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำ และผลกระทบใดๆ ที่อำจจะเกิดข้ึน
ตำมมำได ้ 
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   5.2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   5.3 น ำเรื่องเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำตำมควำม
จ ำเป็นและเร่งด่วน  
   5.4 แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ร้องทรำบ   
6. ระยะเวลาด าเนินการ ให้บริกำรในวัน เวลำรำชกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 
น. โดยช่องทำงร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
   6.1 ส ำนักงำน ทต.หนองหล่ม  
   6.2 ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 054-892255 ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐54 –892255  
   6.3 ทำงเว็บไซต์  
   6.4 ทำงไปรษณีย์  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัดเทศบำล  ทต.หนองหล่ม  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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   9.1 มีสถิติจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจ ำสัปดำห์/ประจ ำเดือน ท ำให้เห็นว่ำประชำชนได้
มีส่วนร่วมในกำร สอดส่องดูแลสังคมและกำรอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนของ ทต.หนองหล่ม  
   9.2 สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมเรื่องที่ประชำชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   9.3 แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 22 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรทุกครั้งจะต้องมี กำรตรวจสอบ กลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจ โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทรำบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจริต  
   3.2 เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรน ำข้อเสนอแนะจำกหน่วย
ตรวจสอบมำปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทรำบขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภำค
ประชำชนร่วม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของทำงรำชกำร  
4. เป้าหมายการด าเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกรำย  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม   
6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท ำกำร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด  ทต.หนองหล่ม  
9. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย  
   10.2 ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์ 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 23 

1. ชื่อโครงการ : กำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ก ำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้ำงของ
องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมกำร ดังนั้น เพื่อให้ ทต.หนอง
หล่ม  มีองค์กรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำทองถ่ินและ
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทองถ่ิน 
 
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรของ ทต.และตัวแทนประชำชนจำกทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ควำมคิดเห็นในกำร จัดท ำแผนพัฒนำสี่ปีของ ทต.หนองหล่ม ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักกำรพัฒนำ   
เพื่อให้ประชำชนในต ำบลได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเสนอปัญหำและควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริงของประชำชน 
เมื่อได้ทรำบข้อมูลแล้วก็สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ แผนงำน/โครงกำรต่ำงๆให้มีควำมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลต่อไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   1. คณะกรรมกำรพัฒนำทองถ่ิน 

2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
3. กำรประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล ประชำชนทั่วไป จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 600 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินการ  
   1. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำทองถ่ิน 

2. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
3. กำรประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ปีงบประมำณ 25๖๑ – 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักปลัด  ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    ทต.หนองหล่ม  มีคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ทต.หนองหล่ม เพื่อเป็นองค์กร
ในกำรยกร่ำงหรือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสี่ปี ทต.หนองหล่ม  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนำในกำรพัฒนำ หนองหล่ม 
ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชนในเขต ทต.หนองหล่ม   ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 24 

1. ชื่อโครงการ :  กำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ในกำรด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ โดยเปิดโอกำสให้ประชำชน
ร่วมเป็นผู้สังเกตกำรณ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ เปิดโอกำสให้ผู้แทนภำคประชำชนร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ เช่น คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ในกำรมีส่วนร่วมกับ  เทศบำลต ำบล
หนองหล่ม  โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนของ ทต.หนองหล่ม  โดยได้มีกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้ภำคประชำชนและส่งเสริมกลไกภำคประชำชน ให้มีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง  กับ
มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตใน ทต.หนองหล่ม นั่นคือได้ท ำหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนทั้ง 9 หมู่บ้ำน  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
6. วิธีการด าเนินการ  
   5.1 ส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมกับ ทต.หนองหล่ม  
อย่ำงแข็งขัน ส ำหรับกำรท ำงำนของ ทต.หนองหล่ม  ได้มีกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้ภำคประชำ
สังคม (ตัวแทนประชำคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ทต.หนองหล่ม ในหลำยๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชำคม
มีส่วนร่วมเป็น กรรมกำรตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรพัสดุ เช่น เป็นกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำเป็นกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำเป็น คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ฯลฯ  
   5.2 มีกำรฝึกอบรมตัวแทนประชำคมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบฯว่ำด้วยกำรพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจ ระเบียบต่ำงๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ด ำเนินกำรทุกปีงบประมำณ  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด  กองคลัง  ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ ทต.หนอง
หล่ม  
   10.2 ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ำที่และบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำนท้องถ่ินของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๗- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 25 

1. ชื่อโครงการ : กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก ำหนดให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ต้องจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำสำมปี 
และแผนกำรด ำเนินงำน  เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรใช้งบประมำณ  วัสด ุ อุปกรณ์  และทรัพยำกรต่ำงๆ  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  มีควำมโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน  ถึงแม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนำท้องถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตำมแต่หำกไม่สำมำรถบ่งช้ี
ถึงผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สำมำรถที่จะบ่งบอกควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำท้องถ่ินได้   ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้ำหมำยหรือไม่  อย่ำงไร  ซึ่ง “ระบบติดตำม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในกำรน ำข้อมูล
ต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติกำรด ำเนินงำน  

 
3. วัตถุประสงค์  

๓.๑  เพื่อให้กำรติดตำมกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี  

๓.๒  เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้  
๓.๓  เพื่อรู้ถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ต ำบลหนองหลม่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหำที่

เกิดข้ึน  
๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน ำผู้บริหำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ ทต.หนองหล่ม  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม   
6. วิธีด าเนินการ  

 ๑  ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ๒  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 3  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน  

เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพฒันำให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในที่เปดิเผยภำยในสิบหำ้วันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยใน
เดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด  ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ ทต.ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

 
 



-๕๘- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 26 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 
พ.ศ. 2544 ก ำหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตำมประเมนิผลกำรควบคุมภำยในที่ได้ก ำหนดไว้ รำยงำนต่อผู้ก ำกับ
ดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดิน อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ 
ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตำมที่ระเบียบฯ ก ำหนด  ทต.หนองหล่ม จึงได้มีกำรจัดท ำและ
รำยงำนกำร ควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด เป็นประจ ำทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กรของ ทต.หนองหล่ม  
   2. เพื่อสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหล่ม
ทรำบตำมแบบที่ระเบียบฯ ก ำหนด  
   3. เพื่อรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน ตำมก ำหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนของ ทต.หนองหล่ม  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนของ ทต.หนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย  
   3. ผู้บริหำรมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
   4. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย ด ำเนินกำร
ประเมินองค์ประกอบ ตำมแบบ ปย.1 และประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร ด ำเนินกำรรวบรวม 
เพื่อจัดท ำรำยงำนกำร ควบคุมภำยใน ตำมระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน ำเสนอผู้บริหำร พร้อมจัดส่ง
รำยงำนให้ผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำร ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด ทต.หนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
   2. ลดโอกำสควำมผิดพลำด ป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน  

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชำชนโดยรวม 
 
 
 
 
 



-๕๙- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 27 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำ
จะเป็นในภำครัฐ หรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่  ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลด
ควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำนบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรบริหำรงำนของ  หน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่
กระทรวงกำรคลังประกำศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
กำร และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชี  และกำร
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำนอื่นๆ  
นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีในหน่วยงำน จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม
ของหน่วยงำนได้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ควรเป็นระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถ
สะท้อนภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงำน อำจเป็นช่องทำงรั่วไหล 
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำร
ก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนทั้ง กระบวนกำรให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ
ตลอดจน ขำดกำรประเมินและกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่ก ำหนดข้ึน และ
พัฒนำให้ระบบกำรควบคุม ภำยในดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ  ทต.หนองหล่ม   พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพื่อให้
องค์กรมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยใน ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนจึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำร ควบคุมภำยในของ ทต.หนองหล่ม 
ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกร
เป็นไปอย่ำงประหยัด และคุ้มค่ำ โดยลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผล
เสียหำยด้ำนกำรเงินหรือด้ำนอื่นๆ ที่อำจ มีขึ้น  
   3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้ำงควำมมั่นใจแก่
ผู้บริหำรในกำร ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน และบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง  
   3.3 เพื่อให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ของ หน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
   เพื่อให้กำรควบคุมภำยในของ ทต.หนองหล่ม   เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับกำร 
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท ำให้กำร ปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดินว่ำด้วยกำร ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     



-๖๐- 
 

   5.2 ประชุมคณะท ำงำนเพื่อปรับปรุงพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำร
ปฏิบัติตำมภำรกิจและ ตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และตำมแผนพัฒนำ ทต.หนองหล่ม 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ ประสิทธิผล  
   5.3 กำรรวบรวมผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้คณะท ำงำนฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล  
   5.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทรำบ  
6. สถานท่ี/ระยะเวลาด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม / 4ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/ส ำนัก ของ ทต.หนองหล่ม  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   1. กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   2. กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัด และคุ้มค่ำ  
   3. มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ตัดสินใจ  
   4. กำรปฏิบัติในหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมรีะบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วำงไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหำรในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนดีอย่ำงดียิ่ง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรฐำน ข้อ 6 ที่เสร็จตำมก ำหนดเวลำ  
   10.2 กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงำนรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในครบทุกงำน  
   10.4 มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยใน  
   10.5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน (ร้อยละ 80 ในระดับมำก) 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 28 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กำรบริหำรงำนบคุคลเปน็กระบวนกำรเกี่ยวกับบุคคลถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญหรอืเปน็หัวใจขององค์กร
จึงมักจะก ำหนด หน้ำที่ของงำนเป็นเรื่องๆ กำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน กำรวำงระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือหน่วยงำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพและเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์  
ทต.หนองหล่ม  จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำร บริหำรงำน
บุคคล โดยพิจำรณำจำกประเด็นกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องกำรบรรจุ แต่งตั้ง 
กำรโอน ย้ำย กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร
โดยเคร่งครัด เพื่อให้กำร บริหำรงำนบุคคลของ ทต.หนองหล่ม เป็นไปอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วม กำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใสและเป็น ธรรม  
   3.2 เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ
แต่งตั้งกำรโอน ย้ำย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงำนเทศบำล พนักงำนครู  พนักงำนจ้ำง ที่มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำน
บคุคล  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม   อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย  
   - แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคลใน
กำรบรรจุแต่งตั้ง  ทต.หนองหล่ม  ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  
   - กำรสรรหำกำรบรรจุแต่งตั้งได้มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอื่น และ กทจ.จังหวัดอื่น 
รวมถึง ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนภำยในต ำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน  
   – มีกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ ทต.หนองหล่ม   
    - มีกำรติดประกำศประชำสัมพันธ์ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของ ทต.หนองหล่ม  
   - ในกำรบรรจุแต่งตั้งได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอื่นเป็นกรรมกำร รวมถึงมีกำร
แตง่ตั้งประชำชนเพื่อ ตรวจสอบข้ันตอนกำรด ำเนินกำรในกำรบรรจุแต่งตั้ง  
   - กำรบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณสมบัติและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล(กทจ.จังหวัด)  ก่อน  
   - ในกำรออกค ำสั่งกำรบรรจุแต่งตั้ง ทต.หนองหล่ม   จะออกค ำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ ทต.
หนองหล่ม  รับมติ คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล(กทจ.จังหวัด)   
กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
ในกำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อน ต ำแหน่ง  ทต.หนองหล่ม  ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด  
 



-๖๒- 
 

   - มีกำรแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทรำบโดยกำรบันทึกข้อควำมแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต ำแหน่ง  
   - มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอื่น และ กทจ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนภำยในต ำบล ทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน และมีกำรประชำสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของ ทต.หนองหล่ม  
   - มีขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับกำรประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง  
   - มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอื่นเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรประเมินผลงำนกำรเลื่อน
ระดับ/กำรเลื่อน ต ำแหน่งเพื่อควำมโปร่งใส  
   - มีกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน  
   - ผู้ขอรับกำรประเมินสำมำรถซักถำมข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลกำรประเมิน หรือตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรที่ตนเองเห็น ว่ำไม่เป็นธรรมได้  
   - กำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง จะต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณสมบัติและควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล(กทจ.จังหวัด)  ก่อน  
   - ในกำรออกค ำสั่งกำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง  ทต.หนองหล่ม  จะออกค ำสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อน วันที่มีมตคิณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล(กทจ.จังหวัด)  กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน  
   - แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคล ใน
กำรที่ ทต.หนองหล่ม  ได้ด ำเนินกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด  
   - มีกำรจัดท ำประกำศหลักเกณฑ์หรือแนวทำงนำกรปฏิบัติงำน และประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลำกรทรำบ  
   - มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพื่อพิจำรณำกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม  
   - มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภำพและ ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะ กำร
รักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสม และข้อมูลกำรลำ เป็นต้น  
   - มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้พนักงำนทรำบ พร้อมเปิดโอกำสให้ซักถำม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลกำรประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  
   - นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหล่มออกค ำสั่งกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนตำมมติคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีกำรติดประกำศผลกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการด าเนินกำร 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนปลัด  ทต.หนองหล่ม   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด ก ำหนดเป็นระดับข้ันของควำมส ำเร็จ แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแต่ละระดับ  
   ผลลัพธ์ ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำร
บรรจุ กำรโอน ย้ำย ของ ทต.หนองหล่ม   และมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สำมำรถอธิบำยผลที่เกิดข้ึนดังกล่ำวได้ 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 29 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรท ำงำนทีต่้องอำศัยระเบยีบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีกำรท ำงำนต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำง  ควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมำย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลำดบริกำรด้วยควำมเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรกำรเงนิกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทจุรติคอร์รปัชัน มีกำรท ำงำนมีกระบวนกำร
ที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเงินจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มี
กระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้  
   3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้  
   3.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   3.4 ในกำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข
กำรท ำงำนขององค์กร ให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชำชนในเขต ทต.หนองหล่ม  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม   อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชำชนทรำบ ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองหล่มภำยในเก้ำสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำน ตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินก ำหนด 
เพื่อน ำเสนอผู้บริหำรท้องถ่ิน และประกำศส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชำชนทรำบทุกสำม
เดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมำณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง  ทต.หนองหล่ม  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   10.2 มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด  
   10.3 มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่หรือผู้รับบริกำร 

 
 

 

 



-๖๔- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 30 

1. ชื่อโครงการ : โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ประเทศไทยในปัจจุบันได้รับกำรพัฒนำในหลำยๆ ด้ำน เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของโลกและเศรษฐกิจของประเทศ กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ได้ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐำน และปัจจัยด้ำนกำร
สนับสนุน มีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ทั้งถนน อำคำรและสำธำรณธูปโภคในด้ำนอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในกำร
รองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ และควำมสะดวกคลอ่งตัวของประชำชน จำกกำรที่องค์กรภำครัฐได้มีนโยบำยใน
กำรพัฒนำประเทศโดยจัดท ำแผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ  มีทั้งกำรจัดซื้อ และกำรจัดจ้ำง เปิดโอกำสให้เอกชน 
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประมูล เพื่อโปร่งใส ยุติธรรม และกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงในโครงกำรต่ำงๆ ขององค์กร
ภำครัฐได้รับประโยชน์สูงสุด กระทรวงมหำดไทย โดยกรมกำรปกครองได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้จังหวัด อ ำเภอ ท้องถ่ิน ผนึกก ำลังกับ
ประชำชนและเอกชนทุกฝำ่ยในลักษณะประชำคม หรือพหุภำคี ในอันที่จะพัฒนำประเทศโดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน  

ทั้งนี้  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม โดยวิธีสอบรำคำ และประกวดรำคำ ได้แต่งตั้ง
ตัวแทนประชำชน/ประชำคมหมู่บ้ำน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  เพื่อร่วมตรวจสอบ 
ให้ เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำรจัดซื้ อจัดจ้ ำง และเนื่องจำกตัวแทนประชำชน/ประชำคม  
ที่เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในฐำนะ
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเท่ำที่ควร เทศบำลต ำบลหนองหล่ม จึงมีแนวคิดในกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบงำนพัสดุ เพื่อสร้ำงควำมพร้อมของประชำคมหมู่บ้ำนที่เข้ำมำมีส่วนร่วม ทั้งในด้ำนควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจต่อระเบียบและข้ันตอน บทบำทหน้ำที่ของตนเองในกำรมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อให้กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงเกิดควำมถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  

 
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรพสัดุของหน่วยบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 
 2. เพื่อสร้ำงควำมพร้อม ทัง้ในด้ำนควำมรู ้ควำมเข้ำใจต่อระเบียบและข้ันตอน บทบำทหน้ำที่ของตนเอง
ในกำรมสี่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  3. เพื่อให้กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงเกิดควำมถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  

 
4. เป้าหมาย จ ำนวนทั้งสิ้น  70 คน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะผู้บรหิำร (ข้ำรำชกำรกำรเมอืง) จ ำนวน 5 คน 
    2. ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 20 คน 
     3. ก ำนัน ผู้ใหญบ่้ำน 9 หมู่บ้ำน จ ำนวน 9 คน 
    4. ผู้แทนประชำคมหมู่บ้ำนในเขตพื้นที่เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 9 หมู่บ้ำน ๆ ละ 4 คน รวม 36 คน 

 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม  

 



-๖๕- 
 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท ำโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560/เสนอโครงกำร 
ต่อผู้บริหำร 
 6.2 ประสำนผู้น ำชุมชนในกำรคัดเลอืกกลุ่มเป้ำหมำย/ประสำนวิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ผูเ้กี่ยวข้อง 
 6.3 จัดท ำแผน เตรียมวัสดุ อปุกรณ์ เอกสำร สื่อ ที่ใช้ในกำรอบรม 
 6.4 ประชำสมัพันธ์โครงกำร 
 6.5 จัดอบรมตำมโครงกำร  
 6.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง  ทต.หนองหล่ม  
10. ผลลัพธ์   

1. ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
พัสดุของหน่วยบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 
 2. ผู้แทนชุมชนหรือประชำคมหมู่บ้ำน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีควำมพร้อม ทั้ง
ในด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อระเบียบและข้ันตอน บทบำทหน้ำที่ของตนเองในกำรมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 
  3. ท ำให้กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงเกิดควำมถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๖- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 31 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    ทต.หนองหล่ม   เห็นถึงประโยชน์จำกแนวคิดกำรบรหิำรรำชกำรแบบมีสว่นร่วมตำมเจตนำรมณ์
ของ รัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำร
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  ทต.หนองหล่ม  จึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยกำร
ก ำหนดให้มีกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดย
ผ่ำนช่องทำงหรือกลไกในกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำร ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุก
ข้ันตอน ซึ่งหมำยควำมรวมถึงประชำชนสำมำรถมีโอกำสในกำร ได้รับข้อมูลข่ำวสำรและแสดงควำมคิดเห็น ได้
เรียนรู้กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมหรือกำรบริหำรรำชกำรในระบบเปิดจำก กำรปฏิบัติจริง ส่วน
เทศบำลต ำบลสำมำรถพัฒนำระดับกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐมำก  ข้ึน เพื่อ
กระตุ้นกำรปรับเปลี่ยนสู่กำรบริหำรรำชกำรที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และพัฒนำ
ระบบ รำชกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเพื่อประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ  
ทต.หนองหล่ม  
   3.2 เพื่อป้องกันกำรทุจริตในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณของ ทต.หนองหล่ม  ให้เกิดกำร
พัฒนำได ้อย่ำงคุ้มค่ำ  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ ทต.หนองหล่ม   
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจำกกำรประชุมประชำคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  
   6.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้ำร่วมเป็น กรรมกำร แต่ ทต.หนองหล่ม  ให้ควำมส ำคัญในกำรมีตัวแทนชุมชนเข้ำร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเปน็ไป อย่ำงซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหำกเกิดควำม
เสียหำย  
   6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำร เมื่อมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่และตัวแทน ชุมชนมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และทรำบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและตรวจกำร
จ้ำงอย่ำงละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งำนพัสดุ กองคลัง  ทต.หนองหล่ม  
10. ผลลัพธ์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ทต.หนองหล่ม   มีควำมโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชำชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิด ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
 



-๖๗- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 32 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลำย
องค์ประกอบ และหลำย ฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยสภำของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ฝ่ำยข้ำรำชกำรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน บุคลำกรเหล่ำน้ีมี
บทบำทและต้องท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้ำง แนวคิดประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมโดยให้
มีกระบวนกำรสอดคล้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ให้มีกำรกระจำย  อ ำนำจกำรตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหำภำยในต ำบลและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ ระหว่ำง
ฝ่ำยสภำกับฝ่ำยบริหำร และที่ส ำคัญส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแก้ปัญหำ รวมถึงกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของ ทต.หนองหล่ม  เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของบทบำทของสภำท้องถ่ิน เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมใน
กำร ปฏิบัติงำน จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถ่ินในเรื่องต่ำงๆ เพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมให้ สมำชิกสภำท้องถ่ินมีควำมเข้มแข็งในกำรใช้อ ำนำจหรือปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดควำมสมดุลใน
กำรบริหำรงำน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำเทศบำล มีบทบำทในกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนร่วม
ในกำรท ำงำน  
   3.2 เพื่อเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
   3.3 เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน  

     4. เป้าหมาย สมำชิกสภำ ทต.หนองหล่ม  จ ำนวน ๑๒ คน  
5. พ้ืนท่ีด าเนินงาน  ทต.หนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินงาน  
   6.1 แต่งตั้งสมำชิกสภำ ทต.หนองหล่ม  เป็นคณะกรรมกำรร่วมในกำรปฏิบัติงำนในเรื่องต่ำงๆ 
เช่น  
   - แต่งตั้งเป็นคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต จ ำนวน 1 คน 
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำทองถ่ิน จ ำนวน 3 คน 

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน จ ำนวน 3 คน 
   6.2 สมำชิกสภำ ทต.ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เข้ำร่วมปฏิบัติหน้ำที่น ำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภำ ทต.
หนองหล่ม  เพื่อท ำกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนและต้องกำรของ
ประชำชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด  ทต.หนองหล่ม   
10. ผลลัพธ์ กำรพัฒนำ ทต.หนองหล่ม  เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เกิด
ทัศนคติที่ดี  

 
 



-๖๘- 
 

รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 33 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็น
กลไกส ำคัญที่ใช้ ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำร ด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดย
ควำมเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ  ร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้เทศบำลต ำบลมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำม  น่ำเช่ือถือให้กับองค์กร สำมำรถ
น ำไปสู่ควำมโปร่งใสในองค์กรและลดกำรทุจริต    นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหล่มจึงได้ด ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร  ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรข้ึน เพื่อก ำหนด
บทบำทของสมำชิกสภำท้องถ่ินในกำรเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมำชิกสภำร่วม เป็นคณะกรรมกำรในกำร
ด ำเนินงำนของ ทต.เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำร
ทุจริตได ้ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
   3.2 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้  
   3.3 สมำชิกสภำท้องถ่ินเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ของตนเองมำกขึ้น  
4. เป้าหมาย สมำชิกสภำ ทต.หนองหล่ม  จ ำนวน 1๒ คน  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ทต.หนองหล่ม  
 
6. วิธีการด าเนินงาน  
   6.1 จัดท ำคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมำชิกสภำท้องถ่ินใช้ส ำหรับกำรประชุม  
   6.2 แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงโครงกำร ต่ำงๆ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจ ำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม กำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ ฯลฯ  
   6.3 สมำชิกสภำท้องถ่ินต้ังกระทู้ถำมกำรบริหำรงำนในกำรประชุมสภำ ทต.หนองหล่ม 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งำนกิจกำรสภำ ส ำนักงำนปลัด  ทต.หนองหล่ม  
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมำชิกสภำท้องถ่ินเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
   10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 

  



-๖๙- 
 

ล ำดับท่ี 34 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

   กำรทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหำที่ส ำคัญซึ่งได้แพร่กระจำยขยำยวงกว้ำงไปทั่วโลก  จำกผล
กำรศึกษำพบว่ำในประเทศไทยมีกำรทุจริตคอร์รัปช่ันมำโดยตลอดทั้งระดับประเทศ  ระดับท้องถ่ิน  ระดับ
ข้ำรำชกำร  และภำคเอกชนซึ่งเข้ำมำร่วมงำนกับภำครัฐ  และได้ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น  ส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรง
ต่อกำรเจริญเติมโตทำงเศรษฐกิจ  กำรพัฒนำสังคม  เสถียรภำพทำงกำรเมือง  ตลอดจนควำมมั่นคงของประเทศ  
เหตุผลส ำคัญที่ท ำให้ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้  เนื่องจำกคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่ำนิยมที่เป็นอุปสรรคในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  อำทิเช่นค่ำนิยมในกำรบริโภค  
ควำมสะดวกสบำย  ยกย่องคนที่มีฐำนะดี  และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์  ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมำเป็นเวลำนำน  
เป็นผลให้เกิดควำมเสื่อมของค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย  ประกอบกับปัญหำควำมล่ำช้ำและควำม
โปร่งใสในกำรให้บริกำรของรัฐ  รวมทั้งกำรละลำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เคร่งครัด
และมีประสิทธิภำพ  ปัญหำเหล่ำน้ีเป็นปัญหำที่เรื้อรังสะสมมำนำนและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อกำรทุจริตเป็นอย่ำงมำก   
   ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ส ำนักงำน  ป.ป.ช. และ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ  ส ำนักงำน  ป.ป.ท. ยุทธศำสตร์ที่ 2 บูรณำ
กำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ  ก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐเสริมสร้ำง
และพัฒนำเครือข่ำยภำคประชำชนให้เป็นกลไกและปรำบปรำมกำรทุจริต  รวมไปถึงกำรสร้ำงหลักประกันควำม
ปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส  ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  รวมไปถึงตัวช้ีวัด  ค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร  ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ของส ำนักงำน  ก.พ.ร.  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
  ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและ
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ในกำรกระตุ้น
เตือนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  ก ำนัน สำรวัตรก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนครู  ของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำร
ประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้ำที่  รวมทั้งเพื่อเป็นกำรระดมควำม
คิดเห็นในกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภำพ  ตลอดจนให้คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  ก ำนัน  สำรวัตรก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนครู  ของ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กฎหมำย  อย่ำงเคร่งครัดในกำรปฏิบัติงำน  เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ประชำชนและสร้ำงภำพลักษณ์  
“ข้ำรำชกำรท้องถ่ินไทยใสสะอำด”  ให้เป็นจริง  จึงเห็นควรจัดให้มีโครงกำรรักชำติถูกทำง  สร้ำงเสริมควำม
ซื่อสัตย์สุจริตข้ึน  ทั้งนี้  โครงกำรดังกล่ำว  ยังเป็นกำรตอบสนองภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมควำม
มั่นคงภำยในและตำมแนวชำยแดน  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพะเยำที่ 
5 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  และยุทธศำสตร์ที่ 5  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรร
มำภิบำล  แนวทำงกำรพัฒนำ 5.3  พัฒนำสมรรถนะขององค์กรและบุคลำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ  ของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
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3. วัตถุประสงค์  
  1.เพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ
เทศบำล  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครู  ก ำนัน  สำรวัตรก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
  2.เพื่อเสริมสร้ำงให้คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครู  ก ำนัน  
สำรวัตรก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  มีจิตส ำนึก  ค่ำนิยมและวัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์  สุจริต  
มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงำนปลอดกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  มุ่งสู่กำร
เป็นข้ำรำชกำรท้องถ่ินไทยใสสะอำด 
  3.เพื่อหำแนวทำงในกำรประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  น ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
กำรปฏิบัติงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  1.พนักงำนเทศบำล      จ ำนวน  17  คน 

2.พนักงำนครู          จ ำนวน    7  คน 
  3.คณะผู้บริหำร       จ ำนวน    4  คน 

4.สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองหล่ม      จ ำนวน  12  คน 
  5.ก ำนัน  สำรวัตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  จ ำนวน  38  คน 
                รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  78  คน 

 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม   
6. วิธีด าเนินการ  

  6.1 จัดท ำโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561/เสนอโครงกำร 
ต่อผู้บริหำร 
 6.2 ประสำนผู้น ำชุมชนในกำรคัดเลอืกกลุ่มเป้ำหมำย/ประสำนวิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ผูเ้กี่ยวข้อง 
 6.3 จัดท ำแผน เตรียมวัสดุ อปุกรณ์ เอกสำร สื่อ ที่ใช้ในกำรอบรม 
 6.4 ประชำสมัพันธ์โครงกำร 
 6.5 จัดอบรมตำมโครงกำร  
 6.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ  20,000 บำท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  2.1 คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำล   
พนักงำนครู  ก ำนัน  สำรวัตรก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  เกิดจิตส ำนึกและน ำควำมรู้ที่ได้รับไปยึดถือ
ปฏิบัติสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ประชำชนและสร้ำงภำพลักษณ์  “ข้ำรำชกำรท้องถ่ินไทยใสสะอำด” 
  2.2 คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำล   
พนักงำนครู  ก ำนัน  สำรวัตรก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำนและผูช่้วยผู้ใหญ่บำ้น  ร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวัง  ติดตำม
ตรวจสอบและแจ้งเบำะแสกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรสร้ำง
ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข 
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รายละเอียดโครงการ 
ล ำดับท่ี 35 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ก ำหนดให้ 
เทศบำลมีภำรกิจหน้ำที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำร  เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในกำร
สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม กำรบูรณำกำร กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชันสำมำรถเกิดข้ึนได้ในทุกวงกำร ไม่ว่ำจะ
เป็นวงกำรระดับท้องถ่ินจนถึงระดับชำติ ซึ่ง เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำร
ท้องถ่ินให้มีควำมก้ำวหน้ำเจริญรุ่งเรือง โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ  ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ รวมถึงภำค
ประชำชนทั่วไปในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถ่ินให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ  ที่ดีในท้องถ่ิน 
ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำได้น้ัน จ ำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลำยๆ 
ด้ำน ในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถ่ิน ในกำรนี้ กำรมีเครือข่ำยที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมอืกันพัฒนำท้องถ่ิน จึง
เป็นสิ่งจ ำเป็น โดยเฉพำะเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ภำครัฐ 
ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ รวมถึงภำค ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยร่วมกับ เทศบำลต ำบลหนอง
หล่ม  ในกำรร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำร
ทุจริตคอร์รัปชันในท้องถ่ิน  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมีเครือข่ำยดังกล่ำวเป็น
สิ่งจ ำเป็น จึงได้จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำ เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตข้ึน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มี ควำมเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อสร้ำงแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถ่ิน  
   2. เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับทุกภำคส่วน ให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำกำร
ทุจริต  
   3. เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพื้นที่ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
4. เป้าหมาย  
   ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขต  เทศบำลต ำบล
หนองหล่มเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็น เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตร่วมกับ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
5. สถานท่ีด าเนินการ ในเขตพื้นที่ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
6. วิธีด าเนินงาน  
   1. แต่งตั้งตัวแทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ และภำคประชำชน ร่วมเป็นเครือข่ำยด้ำน
กำรป้องกันกำร ทุจริต เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
   2. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยกำร ลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย  
   3. เปิดโอกำสให้เครือข่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรของ ทต.หนองหล่ม  
ในกำรร่วมคิด ร่วม พิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจริต  



-๗๒- 
 

   4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเครือข่ำยในกำรร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต 
   5. ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่ำง เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  กับบุคคล องค์กร ส่วน
รำชกำร และองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
     1. ท ำให้เกิดแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถ่ิน  
   2. ท ำให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ ก่อให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต  
   3. ท ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพื้นที่ เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
 

 
 

 


