แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อง ทาให้ เกิ ด ความเสี ย หายในวงกว้าง โดยส่ งผลกระทบต่ อต่ อ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสั งคม ระบบ
การเมื อ ง การปกครองและการบริ ห ารราชการเป็ น อย่ างมาก การแก้ ปั ญ หาการทุ จริต จึงเป็ น สิ่ งสำคั ญ ที่
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณ ค่า ประกอบกับ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนด
มาตรการหรื อ แนวทางแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบโดยมุ่ งเน้ น การสร้ า ง ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบล
นาบอน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลนาบอน
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์และกลยุ ท ธ์ของเทศบาลตำบลนาบอน ให้ บ รรลุ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศน์กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
งานนิติการ
สำนักปลัด
เทศบาลตำบลนาบอน

สารบัญ
เนื้อหา
ส่วนที่ ๑ บทนำ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจำแผน
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก
- สำเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจ ริ ต ในระดั บ ท้องถิ่น พบว่า ปั จจัยที่มีผ ลต่อการขยายตั วของทุ จริตในระดับ ท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น แม้ ว่าโดยหลั กการแล้ ว การกระจายอานาจมี
วัตถุ ป ระสงค์ ส าคัญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่างๆของรัฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้
ดังนี้
๑) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้ างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้

๒
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่ อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
๒.หลักการเหตุผล
ปัจ จุบั นปั ญ หาการทุจ ริตคอร์รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปัญ หาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน
จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้ เห็ นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่ าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้ อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจั ดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริต

๓
เป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พื้ น ฐานความสั ม พั น ธ์แ นวดิ่ ง (Vertical Relation) หรื อ อี ก นั ย หนึ่ งคื อ พื้ น ฐานของสั งคมอุ ป ถั ม ภ์ ที่ ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น
การบริห ารงานภาครั ฐต้องมี ระดับ ธรรมาภิบ าลที่สู งขึ้น เจ้าหน้ าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด ยุทธศาสตร์
การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ ความส าคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาล
ตาบลนาบอน จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลนาบอน ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินการป้องกันการทุ จริตของเทศบาลตาบลนาบอน ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันการ
ทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด

๔
ความโปร่งใส มีป ระสิทธิภาพและสนั บสนุนภาคประชาชนให้ มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลู กจิตสานึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
เทศบาลตาบลนาบอน ได้เล็งเห็ นถึงความส าคัญ และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญ หาผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการพัฒ นาคุณ ธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่ อ เป็ น แผนปฏิ บั ติก ารในการ
ดาเนิ น การเรื่องโปร่ งใสในการดาเนิ น งานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณ ธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด
วิสัยทัศน์
“นาบอนเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาประเพณี
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
๒) ส่งเสริมให้ ป ระชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการ
พึ่งตนเอง เป็นสาคัญและพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) ส่งเสริมและสนับ สนุ นกิจกรรมทางการศึกษาให้ มีประสิทธิภ าพและเพียงพอแก่ความ
ต้องการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๔) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ
๕) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น
๒) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รับ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ าราชการฝ่ า ย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

๕
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
๔) สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็ นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๖
ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.๑ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
๓ .โครงการสมุดความ ดีพนักงานจ้าง
๔ .โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต
๕.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการ
บริการที่ดี
๖. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม
ประมวล จริยธรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๗.มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การ
ต่๘.โครงการเสริ
อต้านการทุจริมตสร้
” าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการ
ทุจริต

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

200,000

200,000

200,000

200,000

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๙.กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐.มาตรการ “จัดทํา คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน”
๑๑. มาตรการ “ปลูกฝัง องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ Conflict of Interest”
๑.๒ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

๑.๓ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

๑) รณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด
๒) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน
๓) โครงการปลูกสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒) โครงการวันยาเสพติดโลก

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
30,000

50,000
30,000

50,000
30,000

50,000
30,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๓ ภารกิ
การสร้จาตามมิ
ง ติ
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๓) กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
๔) การประกวดคําขวัญต่อต้าน การทุจริต
๕) มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและ
เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม
“โตไปไม่โกง”)
๖) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและ
เยาวชนตําบลนาบอน (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

20,000
0

20,000
0

20,000
0

20,000
0

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนาบอน
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๒.๑ แสดงเจตจํานง ๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ทางการเมืองในการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๑.มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการ
บริหารงาน บุคคล
๒.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
๓.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
๔.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
๕.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
๖.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนาบอน
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๗.โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง

๘.กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๙.โครงการจ้างสํารวจ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
๑๐.กิจกรรมการใช้บัตร คิวในการติดต่อราชการ

๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๑๑.มาตรการ “ยกระดับ คุณภาพการบริการ
ประชาชน”
๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ
๓.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

30,000

30,000

30,000

30,000

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนาบอน

๒.๓ มาตรการการใช้
มิดุลตยพิ
ิที่ ๒นิจและใช้
การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ
อํานาจหน้าที่ให้
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
เป็นไปตาม
2561
2562
2563
2564
หลักการบริหาร
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
กิจการบ้านเมืองที่ดี ๔.มาตรการมอบ อํานาจของนายกองค์กรปกครอง
0
0
0
0
ส่วนท้องถิ่น
๕. มอบอํานาจเจ้า พนักงานท้องถิ่นตาม
0
0
0
0
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๖. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ
0
0
0
0
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
๒.๔ การเชิดชูเกียรติ ๑.โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น
แก่หน่วยงาน/บุคคล ๒.กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
0
0
0
0
ในการดําเนินกิจการ ดีเด่น
การประพฤติปฏิบัติ ๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่
0
0
0
0
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๔.กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่
0
0
0
0
คณะกรรมการชุมชน
๕. กิจกรรมยกย่องและ เชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

0

หมายเหตุ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนาบอน
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๖. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๗.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ ๑. มาตรการ “จัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
รับแจ้งหรือตรวจสอบ ๒.กิจกรรม “การจัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติ
พบการทุจริต
ราชการของ เทศบาลตําบลนาบอน”
๓. กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบล นาบอน
๔. มาตรการ “ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๕. มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนาบอน
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๖. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตําบลนาบอน ว่าทุจริต
และปฏิบัติ ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
2561
2562
2563
2564
๑.โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
การจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับอาเภอและศูนย์
๓.๑ จัดให้มีและ
20,000
20,000
20,000
20,000
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประสานราชการของอปท.อาเภอนาบอน
ในช่องทางที่เป็นการ ๒.กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
0
0
0
0
อานวยความสะดวกแก่ ข่าวสารของเทศบาลตาบลนาบอน”
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ๓.กิจกรรม “อบรมให้ ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
0
0
0
0
ตรวจสอบการปฏิบัติ ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
ราชการตามอานาจ ๔.มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
0
0
0
0
หน้าที่ขององค์กร
หลากหลาย”
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๕.กิจกรรม “การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
ทุกขั้นตอน
การเงิน ก.ารคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของเทศบาล
0
0
0
0
และการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการ
คลัง”

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

๖.มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลนาบอน”
๗.โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลตาบลนาบอน
๑.โครงการจัด ประชาคมแผนชุมชน

0

0

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
2561
2562
2563
2564
๓.๒ การรับฟังความ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
คิดเห็น การรับและ ๒.การดาเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์
0
0
0
0
ตอบสนองเรื่อง
เทศบาลตาบลนาบอน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓.มาตรการกาหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
0
0
0
0
ของประชาชน
ร้องเรียน
๔.โครงการนายกเทศมนตรีพบประชาชน
0
0
0
0
๕.มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการ
0
0
0
0
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๑.มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนาบอน
๒.ประชุมประชาคม ชุมชนและประชาคมตาบล
ประจาปี
โครงการจัดทา ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชน
๔.มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

หมายเหตุ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
กิจการขององค์กร
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปกครองส่
ว
นท้
อ
งถิ
น
่
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๕.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
เทศบาลต
าบลนาบอน
๖.มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีของ เทศบาลตาบลนา
บอน

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
2561
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด
๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้

๑.โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ
๒.โครงการจัดทํา รายงานการควบคุมภายใน
๓.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลนาบอน
๑.มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒.กิจกรรมการ รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ
๓.กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ของเทศบาลตําบลนาบอน
๔.กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ช่องทางที่สามารถ
ของ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดํมิาตเนิ
น
การได้
ิที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

๕.มาตรการส่งเสริม ให้ความรู้ กรรมการตรวจรับ
การจ้าง
๑.กิจกรรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น
๒.กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
๓.กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
๔.กิจกรรมการมีส่วน ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน
๑.มาตรการเฝ้าระวัง การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน
๒.กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การ ทุจริต
๓.มาตรการการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ด้าน
การป้องกันการทุจริต

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้า งจิต สํานึกและความตระหนักแก่บุค ลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบ าล หรื อ การบริห ารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลั กสําคัญ ในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่ างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุ จริต
คอร์ รั ป ชั น ทั้ งนี้ กลไกการนํ าหลั ก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ งประกอบด้ ว ย ความชอบธรรม ความโปร่ งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่ วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึ งนั บ เป็นการส่ งสั ญ ญาณเชิงบวกให้ เห็ นว่าประเทศไทยมีพั ฒ นาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนํ าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบ าลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส
(Transparency) หลั กความรั บ ผิ ดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลั กความมีป ระสิ ท ธิภ าพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารราชการของเทศบาลตําบลนาบอน จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
๒. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจและให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒ นา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ส่งเสริมคุณ ธรรม ในองค์กรเพื่อเป็น ต้น แบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลนาบอน จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการ
สร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อปลู กจิ ตสํ านึ กให้ พ นั กงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลนาบอน มี คุณ ธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ
๓.๒ เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วม
ในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้ า ง จิ ต สํ านึ ก ในการทํ าความดี รู้จั ก การให้ การเสี ย สละและการบํ าเพ็ ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตําบลนาบอน ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด เทศบาลตําบล
นาบอน บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
๖.๒ จั ด กิ จ กรรมบํ าเพ็ ญ ประโยชน์ น อกสถานที่ ส่ งเสริม ให้ รู้รัก สามั ค คี เสี ย สละ ช่ ว ยเหลื อ
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
หรือทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
๖.๓ การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ

๗. ระยะเวลา ในการดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณ ในการดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไป
ได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิ ธีการแก้ไข เกิด
การแลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่ งกั น และกั น ในองค์ ก ร เทศบาลตํ าบลนาบอน เห็ น ความสํ าคั ญ ของการบั น ทึ ก
ประจํ าวัน ดั งกล่ าว จึ งได้ จั ด ทํ าสมุ ด ความดี พ นั ก งานจ้าง โดยให้ พ นั ก งานจ้างมี ก ารบั น ทึ กการปฏิ บั ติ งาน
ประจํ าวัน เพื่อ เป็ น เครื่องมื อในการควบคุมดูแล การปฏิบั ติงานด้วยความ รับ ผิ ดชอบ ซึ่งเป็ นงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเกิดประโยชน์ แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่ งเสริมการสร้างจิตสํานึกที่ดี ในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
๔. เป้าหมาย พนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาบอน
๕. ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและส่งให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี

๗. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ
๘. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๙. ผู้รับผิดชอบ เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
๑๐.๓ พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กําหนด
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสํ าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญ ก้าวหน้ าต่อไป ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ บุ คลากรที่ มีคุณ ภาพสู ง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่ มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้ องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรื อ
คุณลั กษณะอันพึง ประสงค์ เป็น ตัวชี้นํ าทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่ งตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน
ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพา
องค์กรหรื อหน่ วยงานมุ่งไปสู่ ความเจริญ ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้ องกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการ
ดําเนิ น ชี วิ ตประจํ าวัน ได้ อ ย่ างปกติ สุ ข รู้ จั ก ความพอดี มี ค วามพอเพี ย ง ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบกฎหมายและ
ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ
ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.๒ เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง
๓.๓ เพื่อปรับ เปลี่ ยนทัศนคติ ค่านิ ยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น

๓.๔ เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๗.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
๗.๓ จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความ เหมาะสม
๗.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
๗.๖ วัดและประเมินผลโครงการฯ
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง
๑๐.๓ ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใน
การบริการที่ดี
๒. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญ ญั ติให้ มีป ระมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้ มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตําบลนาบอน ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาด
ไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง
กาย วาจา ใจ ทั้งต่ อตนเอง ต่อผู้ อื่น และต่ อสั งคม ซึ่งถ้า บุ คลากรทุก คนที่ ทํ างานร่ว มกัน มีคุณ ธรรมและ
จริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับเทศบาลตําบลนาบอน ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช.
ตามโครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และข้าราชการฝ่าย

ประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดพี นักงานเทศบาลตําบลนาบอน ดังกล่าวนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต
๓.๒ เพื่อเป็ น การสร้างจิ ตสํ านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้ เกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
๓.๓ เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๓.๔ เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระทํ า การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยช น์ ห รื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. เป้าหมาย ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตําบลนาบอน โดยเชิญ วิทยากรที่
มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลู กจิตสํานึก ให้ประพฤติ
ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ ใน
บางโอกาส
๗. ระยะเวลา การดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณ ในการดําเนินการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตําบลนาบอน ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตําบลนาบอน เกิดจิตสํานึกที่ดี และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึด
มั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาบอน”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ เทศบาลตํ าบลนาบอน ได้ป ระกาศใช้ป ระมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาบอน พ.ศ.
๒๕๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิ
บาล โดยจะต้ องยึ ด มั่ น ในค่ านิ ย มหลั กของมาตรฐานจริย ธรรม ๙ ประการ ได้ แก่ ยึ ดมั่ น ในคุณ ธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่ วนตน และไม่ มีป ระโยชน์ ทั บ ซ้อน,ยื น หยัด ทําในสิ่ งที่ ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้ บ ริการแก่

ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลื อก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ว น
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้,
ยึดมั่นในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว
๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตําบลนาบอน ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตําบลนาบอน ได้จัดทํา มาตรการ “ส่ งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลนาบอน ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้
ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต มี คุณ ธรรม จริยธรรม ไม่ก ระทํ าการอัน เป็ น การขัด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็น เครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ํา เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลนาบอน เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ
๓.๕ เพื่อป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาบอน เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาบอน เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่ อง กํ าหนดให้ ข้อ มูล ข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตั ว ชี้วัด ความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนาบอน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ โดยกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ”
มีเป้ าหมายหลั ก เพื่ อให้ ป ระเทศไทยได้รั บ การประเมิน ดัช นี การรับ รู้การทุ จริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานในพื้ น ที่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่าย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องขึ้นไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้ บริห าร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มี บทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระทํา
ทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ วันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๑ มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในภาครั ฐ ไว้ ๕
ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการ
เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่ง
ที่ ถูก ต้อ ง ตระหนั ก ในคุ ณ ความดี และกฎแห่ งกรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต เสี ย สละ มีค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่อ ง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่าง
เหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบล
นาบอน จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้าน
การทุจริตขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนาบอน ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๒. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา เทศบาล พนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลนาบอน
๓. เพื่ อ ให้ ความรู้ แก่ คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิก สภาเทศบาล พนั กงานเทศบาล พนั ก งานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนั ก งานจ้ าง ได้ รั บ การพั ฒ นาจิ ต ใจ และพั ฒ นาตนเองให้ มี จิต สาธารณะเกิ ดความสํ านึ ก ร่ว มในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้ แก่ ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการ กระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๔. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
นาบอน
๕. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑

๖. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๗. วิธีการดําเนินงาน
๗.๑ บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
๗.๒ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๗.๓ แบ่ งกลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้า งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต และปลู ก ฝั งทั ศ นคติ แ ละ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนาบอน
๗.๔ ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย
๘. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๒. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลตําบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้ เป็ น การกระทําความผิ ดทางจริ ยธรรมของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ ต้องคํานึ งถึงผลประโยชน์ ส าธารณะ
(ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม) แต่ ก ลั บ ตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยคํ านึ งถึ ง ประโยชน์ ข องตนเองหรือ พวกพ้ อ ง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อํานาจหน้ าที่ ล ะความรั บ ผิ ดชอบเพื่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ ส่ ว นตัว โดยก่อ ให้ เกิ ดผลเสี ยต่อ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้ งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้
ความรู้ เ รื่ อ งการ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ดังนั้น เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่
บุ คลากรในเทศบาลตํ าบลนาบอน เพื่อป้ องกัน การทุ จริตในการปฏิบั ติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกั น

ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน ผ่ านการประชุ ม ผู้ บ ริห ารกั บ พนั ก งานเทศบาลตํ าบลนาบอน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุ จริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลนาบอน
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลนาบอน มีจิตสํานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เป้าหมาย ช้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลั พ ธ์ พนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ้ างมี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน และมี ความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็น ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสการดําเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุ ม ประเด็ นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ข้ า งต้ น และเพื่ อ นํ า เครื่อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่
เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้ตระหนัก และเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด
ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ผลิ ต คู่ มื อ การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของเทศบาลตํ า บลนาบอน ให้ บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบล
นาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้ว ย การขัดกัน แห่ งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับ การกล่ าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์

ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัย
ที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่ ว นตนและ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม รวมทั้ งให้ ต ระหนั กถึ งผลกระทบจากปั ญ หาความขั ด แย้งกั น ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่เกีย่ วข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ การบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการ
ทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หาก
ข้า ราชการและพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ขาดจิ ต สํ านึ ก ในหน้ าที่ ที่ จ ะปกป้ อ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติ และประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ Conflict of Interest แก่ บุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บล
หนองสรวง
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
๒. ออกแบบกิจกรรม
๓. จัดเตรียมเอกสาร
๔. ดําเนินการจัดประชุม
๕. สรุปรายงานการประชุม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตั วชี้ วัด /ผลลัพ ธ์ มีการประชุมหรือสั มมนาบุ คลากรเพื่ อปลู กฝั งองค์ความรู้ให้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest

๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑. ชื่ อ โครงการ : รณรงค์ ล ดปริ ม าณขยะและรั ก ษาความสะอาด ในพื้ น ที่ เทศบาลตํ า บลนาบอน
ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ที่ทําให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่า
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สี
เขียวจึ งเป็น หนทางหนึ่ งในการแก้ไขปั ญ หาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่ งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดทําโครงการ “รณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษา
ความสะอาดในพื้นที่เทศบาลตําบลนาบอน ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะ
ใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลนาบอน เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อม
ทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อให้ ป ระชาชนตระหนั ก ในคุณ ค่ าของสิ่ งแวดล้ อ ม และรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ อั น เป็ น
สาธารณะร่วมกัน
๓.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตําบลหนองสรวง
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน
๓.๔ ส่ งเสริมสนั บ สนุ น ให้ ชุมชนเป็ นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ ประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๕๐๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. วิธีดําเนินงาน
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม
๖.๒ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ให้
จัดเตรียมสถานทีเ่ ดินรณรงค์ลดปริมาณขยะ
๖.๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ

๖.๔ ดําเนินการเดินรณรงค์โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลนาบอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทํ าให้ ผู้ เข้าร่ วมกิจ กรรมมี ความเข้าใจถึ งความสํ าคัญ ของทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑๐.๒ ทําให้ช่วยลดภาวะโลกร้อน
๑๐.๓ ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๔ ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็ น พื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลั กลอบตัดไม้
ทําลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมี
จํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถี ชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพิ่มมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่ว งใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทย
ให้มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ
แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน
พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน ”
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เทศบาล
ตําบลนาบอน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้
จัดทําโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

๔.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน
๑๑ หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได้ เป็นต้น
๔.๒ ดูแล อนุ รักษ์ ฟื้น ฟู สภาพแหล่งํา
น้ คูคลอง ที่เสื่ อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบของ
เทศบาลตําบลนาบอน จํานวน ๒ ชุมชน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลนาบอน โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้ บริห ารเทศบาลตําบลนาบอน สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลนาบอน พนั กงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตําบลนาบอน ผู้ นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๒ ชุมชน
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาบอน และแหล่งน้ํา คูคลอง
ในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุก ชุมชน)
๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจํา
ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)
๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน)
๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒ นา ขุด ลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ํา
คูคลอง ทําความสะอาดถนน และพื้น ที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบล
นาบอน
๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชน
และชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๖.๖ จั ด กิจ กรรมศึกษาดูงานหมู่บ้ าน/ชุ มชน หรือหน่ ว ยงานที่ป ระสบความสํ าเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบล
นาบอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ภาวะโลกร้อ น การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ข องโลก การ
แปรปรวนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ สาเหตุดังกล่าวเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ทําลายสิ่งแวดล้อม ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่
จะตามมาปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงาน มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง
ภาคที่อยู่อาศัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่ายหิน
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ส่งผลกระทบต่อปัญหาดด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา
กองสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อม เห็ น ความสํ าคัญ ในการส่ งเสริมจิ ตสํ านึกในการอนุ รัก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนําไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นคุณ ค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๓.๒ เพื่ อปลู กฝั งให้ ป ระชาชนมีจิตสํ านึ กในการช่ว ยกัน รักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้
ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และตระหนักถึงผลเสียของการที่ป่าไม้ถูกทําลายลงอย่างมากใน
ปัจจุบัน
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้และ
นํามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน จํานวน ๖๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากร เอกสาร
ทางวิชาการและอื่นๆ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดําเนินโครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
๖.๔ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
๖.๕ อบรมผู้เข้าร่วมโครงการ
๖.๖ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑๐.๒ ประชาชนมีจิตสํานึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด และตระหนักถึงผลเสียของการที่ป่าไม้ถูกทําลายอย่างมากในปัจจุบัน
๑๐.๓ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้และนํามา
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ส ร้างอาชี พ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น
โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี
ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้
มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง
โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การ
พึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อให้ ชุมชนสามารถวิเคราะห์ ปัญ หา และความต้องการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศัก ยภาพของพื้ น ที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ ด้ว ยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้
โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มา
ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเทศบาลตําบลนาบอน
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเทศบาลตําบลนาบอน
๓.๓ สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
๓.๔ สามารถนําผลิตผลไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ
๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผล
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
๑๐.๔ มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย
และปัจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและ
กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่ส วิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็น
ผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ และเป็นการทําลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้
ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการ
บําบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทอนใจและเจ็บปวด
ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นํามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ
ในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทําให้
มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งในปัจจุบันนี้รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับ
ปัญ หายาเสพติดและปัญ หาที่เกี่ย วเนื่ องให้ได้มากที่สุ ด เพื่อไม่ให้ ส่ งผลกระทบต่อการดํารงชีวิ ต ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบของประชาชนและสังคมโดยรวม ดังนั้น การที่จะให้เยาวชนไม่หัน
ไปข้องเกี่ย วกับ ยาเสพติด จึงต้ องสร้างภูมิคุ้ม กันโดยการปลู กฝั งเยาวชนให้ เกิดการ “คิดดี ทํ าความดี
ต่อต้านยาเสพติด”
เทศบาลตําบลนาบอน ได้ตระหนักถึงปัญ หาดังกล่าวและเห็ นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมี
บทบาทในการแก้ปั ญ หาร่ ว มกัน การปล่ อยให้ เป็ น หน้ าที่ ของเจ้าหน้ าที่ ตํารวจหรือ หน่ ว ยงานภาครัฐ
รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะทําให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึง
ได้จั ดโครงการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หายาเสพติดขึ้น เพื่ อ เป็นการสนองต่อนโยบายรัฐ บาล ในการนํ า
สังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
๓.๒ เพื่ อสร้ างผู้ นํ าเยาวชนในการต่อต้ านและป้ องกั นการแพร่ระบาดของยาเสพติดของ
เยาวชนในชุมชน
๓.๓ เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ทั กษะทางความคิด สร้างภู มิกัน ทางด้านร่างายจิตใจให้ กับ
เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

๓.๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ ดําเนินการจัดอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนสหมิตรบํารุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ – ๓ จํานวน ๑๓๒ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้า ใจในแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถเป็นผู้นําในการแจ้งเตือนเพื่อนๆ ให้ห่างไกลจากภัยของยาเสพติดรวมถึง
วิธีการแนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
๕. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน/ประสานงานขอใช้สถานที่จัดการอบรมและประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
๖.๓ ประสานงานกับโรงเรียนสหมิตรบํารุง เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนและนํานักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
๖.๔ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม จัดทําป้ายการจัดอบรม
๖.๕ ประสานงานผู้รับจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรม
๖.๖ ดําเนินการอบรมโดยใช้วิธีการบรรยาย ประกอบสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสาธิตตัวอย่างชนิด
และประเภทของยาเสพติด
๖.๗ สรุปผลการจัดอบรม ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค รายงานต่อผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน ร่วมกับ สถานีตํารวจภูธร
นาบอน และโรงเรียนสหมิตรบํารุง
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าอบรมได้รับรู้และทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
๑๐.๒ ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นแกนนําในการป้องกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและชุมชน
๑๐.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม
๑๐.๔ ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
อย่างได้เป็นรูปธรรม
๑. ชื่อโครงการ : โครงการวันยาเสพติดโลก
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามมติ ก ารประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ อ งค์ ก รสหประชาชาติ เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๓๐ ได้
กําหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและ
ยืนยันเจตรมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันยาเสพติดเป็นวาระสําคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ จําเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่าง
แท้จริงโดยคณะรัฐบาล ภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นสร้างความ
เข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และ
ดําเนินการให้มีความเชื่อมั่นด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ ติดยา
เสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การรณรงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ เนื่ อ งในวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก (๒๖
มิถุนายน) เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๓.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้และเห็นถึงความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖
มิถุนายน) ร่วมแสดงพลังของคนในชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน
๔. เป้ า หมาย/ผลผลิ ต คณะผู้ บ ริห าร สมาชิกสภา อสม. กรรมการชุมชน กลุ่ ม สตรี ครูและนักเรีย น
โรงเรียนสหมิตรบํารุง พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ ณ เทศบาลตําบลนาบอน หรือกําหนดสถานที่อื่นตามความเหมาะสม
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ
๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
๖.๓ ประสานงานกับโรงเรียนสหมิตรบํารุง เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนและนํานักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
๖.๔ ดําเนิ น การกิจ กรรมโดยการเดิ นรณรงค์ป ระชาสั ม พพัน ธ์ในเขตพื้ นที่ เทศบาลตําบล
นาบอน
๖.๕ สรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรม ข้ อ เสนอแนะ ความคิ ด เห็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค รายงานต่ อ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทุกภาคส่วนของสังคม เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๑๐.๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้และเห็นถึงความสําคัญของวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)ร่วม
แสดงพลังของคนในชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น
ได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒ นา ประเทศชาติในอนาคต
เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก
การกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒ นาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบ
ในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่า ทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ มั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่านิยมในการ ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้
จัดทําโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง ๔ แห่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการ
พัฒ นาและปลู ก ฝั งจิ ตสํ านึ กจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และศี ล ธรรม ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาอั นเป็ น แนว
ทางการประพฤติตนทีด่ ีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อให้ เด็กและเยาวชนเข้าใจหลั กธรรมคําสอนในพระพุ ทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
๓.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล
สมาธิ ปัญญา เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม
๓.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม
๓.๔ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง
๔. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน
๕. สถานที่ดําเนินการในพื้นที่เทศบาลตําบลนาบอน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลนาบอน ร่วมกับโรงเรียน
๘. วิธีดําเนินการ
๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบ
๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม
๕. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป

๙. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน
๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
๓. พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ตามหลั กธรรมคําสอนทางศาสนาให้ อ ยู่ร่ว มกัน อย่างสงบสุ ขและ
เหมาะสม
๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
๑. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็น รากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน
ประชาชนจํ านวนไม่ น้ อยเห็ น ปั ญ หาเรื่อ งการทุ จ ริต คอร์รัป ชั น เป็ น เรื่อ งที่ ยอมรับ ได้ ห ากตนเองได้รั บ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เทศบาลตําบลนาบอน ตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึ งได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญ ญั ติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๒ และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นใน
การทําความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต

๓.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาบอน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและ พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด
๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตําบลนาบอน กําหนด
๕.๕ ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํ านึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณ ค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้าน การทุจริต
๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนาบอน
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปั จ จุบั น การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญ หาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝั งรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข และมาตรา ๒๕ กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ นั้น เทศบาลตําบลนาบอน พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนาบอน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน และค่านิย มที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ สําคัญ ที่ทําให้ เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึก
ให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด
ปฏิบั ติต่อตนเองและผู้ อื่น โดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต สาธารณะ มีจิตสํ านึกเพื่ อส่ว นรวม ตระหนักรู้และ
คํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนาบอน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๕.๓ ดําเนินการตามโครงการ
๕.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนาบอน
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทําให้เกิดปัญหาเช่น
ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัต ถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิด
ผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะ
ให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาถ่ ายทอด เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนรู้ จั ก การใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ างสมดุ ล ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มี
จิตสํานึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ เทศบาลตําบลนาบอน พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้
จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนาบอน (กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน
เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั งคมให้ เด็ ก และเยาวชนสามารถใช้ ชี วิต ได้ อย่ างสมดุ ล ท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และแบ่ ง ปั น มี จิ ต สํ า นึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเห็ น คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย มความเป็ น ไทย
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญ ญั ติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๒ และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน ได้
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน ๓๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๕.๓ ดําเนินการตามโครงการ
๕.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕0 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ งการที่ ร ะดั บ คะแนนจะสู งขึ้ น ได้ นั้ น การ
บริห ารงานภาครั ฐต้องมีระดับ ธรรมาภิบ าลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่ า งจากที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น ไม่ ใช้ ตํ า แหน่ งหน้ าที่ ในทางทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ กํ าหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นเป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้างการจั ด
ระเบี ย บบริ ห ารราชการตามหลั กการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่ มุ่งเน้ นการกระจายอํานาจจาก
ส่ ว นกลางลงสู่ ท้ อ งถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ งในการส่ งเสริม การ ปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็ น

หน่ วยงานหลักในการจั ดทําบริ การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนใน
ท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่
จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่น ใจให้ แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณ ธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่ว
ประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔.๒ มี ก ารประกาศเจตจํ า นงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ สาธารณะชน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
๘. งบประมาณดําเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ มี ก ารประกาศเจตจํ านงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ สาธารณะชน อย่ า งน้ อ ย ๑ ครั้ ง - มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนาบอน เป็นบุคลากรที่
มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่
เป็น รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้ บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยวิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี และคํานึ งถึงการมี ส่ ว นร่ว ม ของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้ เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
การทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
๓.๒ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานบุ ค ลากรมี รู ป แบบ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานที่ ถู ก ต้ อ ง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
๓.๓ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการแสวงหาประโยชน์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
บริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน ๑ มาตรการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตํ า แหน่ ง /เงิน เดื อ น ตาม ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
–มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรร
มาภิบาล
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้ อ ร้ อ งเรี ย นในการดํ า เนิ น การด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลไม่
น้อยกว่า ๙๐ %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ํากว่าระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลนาบอน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่ งที่มีอํานาจหน้ าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดให้การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจํ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอํ านวยความสะดวกและได้ รับ การตอบสนองความต้ อ งการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่
กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
มาตรา ๔๘ สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล
และเป็น ผู้บั งคับ บัญ ชาพนักงานเทศบาล และลู กจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรีมี
อํานาจมอบหมายการปฏิบั ติราชการให้ แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาล ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย และอํ า นาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมาย กํ า หนด หรื อ ตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับ การบิห ารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช ดังนั้ น
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ
การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ

๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จั ด ทํ าคํ าสั่ งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ
จํ านวน ๔ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย นายกเทศมนตรีม อบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า
๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพั ฒ นาผลงาน ซึ่ ง นายกเทศมนตรี ตํ าบลนาบอน ได้ ให้ ค วามสํ าคั ญ ในเรื่อ งการพิ จ ารณาความดี
ความชอบหรื อ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นเป็ น เรื่อ ง ลํ าดั บ ต้ น ๆ ของเรื่อ งการบริห ารงานบุ ค คล
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเรื่ อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ จของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบั ญชา ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างของเทศบาล ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน

๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แต่ งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการ
เทศบาลตําบลนาบอน โดยแต่ งตั้งปลั ด เทศบาลเป็ นประธานกรรมการ และหั ว หน้ าส่ วนราชการเป็ น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน เดือนข้าราชการเทศบาลตําบลนาบอนโดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตําบลนาบอน ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๖.๓ ประชุม คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการของข้าราชการ
เทศบาลตําบลนาบอน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลตําบลนาบอน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลนาบอน
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลนาบอน พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาลตําบลนาบอนเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. ระยะเวลาดํ า เนิ น การ ช่ ว งระยะเวลา มี น าคม – เมษายน และ กั น ยายน – ตุ ล าคม ของทุ ก
ปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๒.๒.๒ สร้า งความโปร่ งใสในการบริห ารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพั สดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิ ก จ่ ายเงิน ตามเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดํ าเนิ น งานตาม ขั้น ตอนของระเบี ย บ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งทํ า ตามกฎหมาย ระเบี ย บ และมี ค วามจํ า เป็ น ต่ อ การบริ ห ารงานของเทศบาลตํ าบล
นาบอน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ให้ บุ คลากรฝ่ ายบั ญ ชี กองคลั ง มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๓.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองคลัง
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๒ จํ าแนกวิธีการจั ดซื้อจัดจ้างและคิดเป็ นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้ รั บ ทราบข้อ มู ล ในการบริห ารงานของหน่ ว ยงานด้ ว ยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ
๖.๒ ปรั บ ปรุ งขั้ น ตอนการรายงานผลการจั ด หาพั ส ดุ โดยมี ก ารตรวจสอบบุ ค ลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลนาบอน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดให้เทศบาลมี อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณ ภาพ วัตถุป ระสงค์ที่จ ะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล
๓.๒ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ ราชการ สามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ
ตามระเบี ยบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลนาบอน

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตํ าบลนาบอน บริห ารจั ดการโดยการอํ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop
Service) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่น
คําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล
การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริ การทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มี
ระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับ เงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ
จัดสถานที่ สิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้ บ ริการที่ ดีกับประชาชน เพื่ ออํานวย ความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลตําบลนาบอน ยัง
บริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํ า, ด้านน้ํ าเพื่ อการบริ โภค, ด้ านการพั ฒ นาเด็ก และเยาวชน, ด้านการส่ งเสริมกีฬ า, ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ,
ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ , ด้ า นการป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภั ย , ด้ า นการส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกํ าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิ จกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญ หายาเสพติดในพื้น ที่) โดยในขั้น ตอน กระบวนปฏิบัติภ ารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ
๕. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
, ด้ านการส่ งเสริ มอาชีพ , ด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย , ด้านการ ส่ งเสริม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้ างความโปร่ งใสในการบริก ารสาธารณะให้ ป ระชาชนได้ รับ ความพึ งพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลนาบอน มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหน้าที่ตาม
พระราชบั ญ ญั ติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจ ให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุ ณ ภาพเพี ย งใด ตอบสนองความต้ อ งการผู้ รับ บริ ก ารหรื อ ไม่ การที่ จ ะทราบถึ งความ พึ งพอใจจาก
ผู้รับ บริการ จึ งต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มา
ขอรั บ บริ ก าร สาธารณะจากเทศบาล ของตั ว ชี้ วัด ที่ ๑ มิ ติ ที่ ๒ มิ ติ ด้ านคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ
ประโยชน์ ในท้ องถิ่ น ลู ก จ้ างและพนั กงานจ้าง อี กทั้ งเพื่ อเป็ น การสร้างความโปร่ งใสในการให้ บ ริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ
๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน
๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง
ต่อปี
๕. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ

๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด
๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
๖.๔ ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
๖.๕ ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
– ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ ๘๐
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลนาบอน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็ นหนาที่ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมี
การลั ด คิว ซึ่งเป็ น ช่อ งทางหนึ่ งในการทุ จริต ประพฤติ มิ ช อบของเจ้าหน้ าที่ ถือ เป็ น พฤติก รรมที่ ไม่พึ ง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้ การบริห ารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้น ตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ดังนั้น เทศบาลตําบลนาบอน ได้มุ่งเน้นที่จะให้ บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันใน
การให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้
มาติดต่อราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อให้ป ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้ และเกิดความคุ้ มค่าในการขอรับ
บริการ
๓.๔ เพื่ อ เป็ น เกราะป้ อ งกั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ มิ ให้ ก ระทํ า การแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้ รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให้บริการ
๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
๖.๔ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามลําดับคิว
๖.๕ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึ งพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อ
นํามาปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ
๑๐.๒ ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มา
ขอรับบริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลนาบอน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒ นธรรม เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตาม
หลั ก การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) หรื อ หลั ก การ บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลั กความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity)
โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ
สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตําบลนาบอน จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงาน
มีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น
๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
๖.๓ จัดให้ มีระบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติห น้าที่
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ
๖.๔ จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ
๖.๕ จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
๖.๖ มีการนํ าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart
Box) มาประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่างเทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มี ก ารจั ด ทํ า แผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี กาว่าด้ ว ยหลั ก การบริห ารจั ด การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย
ต้องมีห ลั กเกณฑ์เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมา
ได้มีการประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริห ารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์ สุ ขต่ อประชาชน เกิด ผลสั มฤทธิ์ต่อ ภารกิจขององค์ กรมีป ระสิ ท ธิภ าพและความคุ้ มค่ า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ งานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้ อ ยมี ผ ลการประเมิ น ไม่ ต่ํ า กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา เทศบาลตํ า บลนาบอน จึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลนาบอน ให้สั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลนาบอน
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลนาบอน
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บั งคับ บัญ ชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้ รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบั ติงาน ความคิดเห็ น และอุปสรรคต่างๆ ให้ นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้ การดําเนิ น การดังกล่ า วเป็น ไปตามกรอบรวมทั้ งทิศทางและแนวทางการ
บริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจ การบ้ านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎี กานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีห ลั กเกณฑ์ เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบั ติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน
เทศบาลตําบลนาบอน เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว

เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลนาบอน ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้
๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้า นการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ
๓.๔ เพื่ อให้ การปฏิ บั ติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาบอน และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตําบล
นาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ
๖.๔.๖ จั ด ทํ าคํ า สั่ ง การให้ บ ริ ก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ด ให้ มี ก าร
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
๖.๖ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการให้ บ ริก าร เพื่ อ นํ า
จุดบกพร่องในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา เทศบาลตําบล
นาบอน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
๑๐.๓ มี ทั ศ นคติ วิ ธีคิ ด วิธี ก ารทํ างานของบุ ค ลากรคํ านึ งถึ งผลลั พ ธ์ ในด้ า นการบริก าร
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการ
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้
๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่ อให้ การบริห ารงานก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ราชการ ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของเทศบาลตํ าบลนาบอน ภายใต้ ก รอบอํ านาจหน้ าที่ ต ามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เป้าหมาย
คณะผู้ บ ริห ารเทศบาลตํ าบลนาบอน ปลั ด เทศบาล รองปลั ด เทศบาล หรือ หั ว หน้ าส่ ว น
ราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จั ดทํ าบั น ทึ กเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญ าต สั่ งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ
๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริห ารเทศบาลตําบลนาบอน ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทํา
ให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน ๕ เรื่อง
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ
๑. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ บั ญ ญั ติ กํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้า พนั กงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
อาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน
การทีจ่ ะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ เป็นไปอย่าง รอบคอบ

๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรอง นายกเทศมนตรี
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลนาบอน มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลนาบอน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็ นหน้าที่ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กําหนดให้เทศบาลมีห น้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่ องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ กําหนดให้ การบริห าร
ราชการเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สุ ข ของประชาชนและเกิด ผลสั ม ฤทธิ์ต่อภารกิ จของรัฐ ไม่มี ขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่
กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
มาตรา ๔๘ สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล

และเป็น ผู้บั งคับ บัญ ชาพนักงานเทศบาล และลู กจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรีมี
อํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรี ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให้ เป็ น ไปตามนโยบาย และมี อํ า นาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายกํ า หนด หรื อ ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ ดังนั้น เพื่อให้ การ
บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อํานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เป้าหมาย
จั ด ทํ าคํ าสั่ งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ
จํ านวน ๔ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย นายกเทศมนตรีม อบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า
๔ ฉบับ

๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต
๒.๔ การเชิ ด ชู เกี ยรติ แ ก่ ห น่ วยงาน/บุ ค คลในการดํ า เนิ น กิ จ การ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เป็ น ที่
ประจักษ์
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่ องในวโรกาส ๕ ธัน วาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบาย
ในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่ งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพื่อ น้อมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณ ของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว
สั งคมและประเทศชาติ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ที่
กําหนดให้ เทศบาลมีหน้ าที่ส่ งเสริมการ พัฒ นาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้ สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาล
จึงได้จั ดกิจ กรรมวัน พ่ อ วัน แม่แห่ งชาติ คือการคัดเลื อกพ่ อและแม่ ดีเด่นในพื้ นที่เทศบาล เพื่ อมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ ฯ เป็ นการสร้างแบบฉบับที่ดีใ ห้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้ สังคมได้ตระหนักถึง
หน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณ ธรรม
จริยธรรม
๓.๒ เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
๔. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๙๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑๑ ชุมชน
เพื่อให้แต่ละชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
๖.๕ ดํ า เนิ น การจั ด พิ ธี ก ารมอบโล่ ตามระเบี ย บฯ ในวั น สํ า คั ญ ที่ ต รงกั บ วั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หั วภู มิ พลอดุล ยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิต ติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๒ ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธี
มอบโล่
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิ ต - มี พ่ อ แม่ ดี เด่ น ที่ ได้ รับ เชิ ดชู เกี ย รติ ไม่ น้ อยกว่าร้อ ยละ ๘๐ ของจํ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
๑๐.๒ ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับดี - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความ เป็น มาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อให้ คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้ วันที่ 1
เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ใน
การพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากล
ของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ที่
กําหนดให้ เทศบาลมีหน้ าที่ส่ งเสริมการ พัฒ นาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้ สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานั กงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึง
ได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ
ดังนี้

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิ กที่ดี
ของสังคม
๒. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป
๓. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒ นาสังคม เศรษฐกิจ
การสาธารณสุ ข สั งคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้ว ยความเสี ย สละ เป็ น ที่ ย อมรับ ของสั งคมและสมควรเป็ น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
๔. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลนาบอน ทราบ
ทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตําบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละตําบลภายใน เขตเทศบาล
๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลนาบอนเป็นประธานในพิธี
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๐.๒ ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีที่
เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป

๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่า
จะเป็ น เรื่องการทุ จริตทุกระดับ ทุกภาค ส่ว นรวมถึงปั ญ หาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่ อเป็ นการ
ส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตําบลนาบอน จึงจัดให้มีการยก
ย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อส่งเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม
เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คลที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง
ที่ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน/ปี
๕. พื้นที่ดําเนินการ พื้นทีเ่ ทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้ เป็น ที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตําบลนาบอน เว็บไซต์ เทศบาล
ตําบลนาบอน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลนาบอน เป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีพื้นที่ รับผิดชอบจํานวน ๕
ตารางกิ โลเมตร ประกอบด้ ว ย ๒ ชุ ม ชน มี ป ระชากรทั้ งสิ้ น ๒,๖๖๘ คน ครั ว เรือ นจํ านวน ๑,๐๙๗
ครัวเรือน ในการ บริห ารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการ
พัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความ ต้องการของประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันเทศบาลตําบลนาบอน
ได้ จั ดตั้ งชุม ชนไว้แล้ ว จํ านวน ๒ ชุมชน เพื่ อ ให้ เป็น ไปตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย การ
ปฏิบั ติงานตามหน้ าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน โดยใช้ห ลักการบริห าร
กิจการบ้านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน มาตรา ๕๐ (๙) กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
อื่นตามที่กฎหมายบัญ ญัติให้เป็น หน้าที่ของเทศบาลและ พระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) กําหนดให้เทศบาลมี
อํ า นาจและหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของราษฎรในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประกอบกั บ มี ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๓๐ มีวัตถุ ประสงค์ที่ จะให้ มี
คณะกรรมการชุมชนเข้ามา เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทําหน้าที่ในการประสานงานกับ
เทศบาลและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ รวมตลอดทั้ งการดูแ ล ทุ กข์ สุ ขของพี่ น้ องประชาชนในชุ มชน เนื่ องจาก
คณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลื อกตั้งจากประชาชนในแต่ล ะชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ ที่มีความซื่อสั ตย์ สุจริต มีคุณ ธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการชุมชนมา ด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมให้มีขวัญและกําลังใจ
๔. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบั ติหน้าที่
จนครบวาระการดํารง ตําแหน่ง จํานวน ๒ ชุมชน
๕. พื้นที่ดําเนินการ ห้องประชุมเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
๖.๒ จัดทําประกาศเกียรติคุณ
๖.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
๔ ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของเทศบาลตําบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อัน สํ าคัญ ในการพั ฒ นา สั งคมสู่ ค วามอยู่ เย็ น เป็ น สุ ข โดยเฉพาะเน้ น การส่ งเสริมและสนั บ สนุ น ให้ ค น
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสั ตย์
สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่าง
แก่ประชาชนตําบลหนองสรวง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนา
บอน อย่างสม่ําเสมอ เทศบาลตําบลนาบอน จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทํา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนาบอน โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยก
ย่องบุ คคลผู้เสีย สละและทําคุณประโยชน์ให้ กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคล
ตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลนาบอน
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตําบลนาบอน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๓ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ตําบลนาบอน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลตํ า บลนาบอน ตํ า บลนาบอน อํ า เภอนาบอน จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลนาบอน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
เกีย รติบุ ค คล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับ สนุน การดําเนิน กิจกรรมด้านศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒ นธรรมของ
ชาติสื บ ไป กองการศึกษา จั ดทํากิจ กรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ ที่ ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อยกย่ องบุ คคล เด็กและเยาวชน ที่ให้ การสนั บ สนุ นการดําเนิน การกิ จกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๓.๒ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ที่ ได้ รั บ รางวั ล ให้ เป็ น ตั ว อย่ างที่ ดี แ ก่
สาธารณชนต่อไป
๓.๓ เพื่อเป็ น ขวัญ และกําลั งใจให้ บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่ งเสริ มการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลนาบอน
๕. สถานที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๒ ประสานประธานกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ
๖.๓ จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตั วชี้วัด /ผลลัพ ธ์ ผู้ ทําคุณ ประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรั บ สิ่ งของต่างๆ ที่ เอื้อ ให้ เกิ ดการทุ จ ริต ดั งนั้ น วิธีการบริห ารจัด การภายในองค์ก รที่ นํ าไปสู่ ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิ ยมและวัฒ นธรรมขององค์กรให้ กลายเป็นสิ่ งที่ยอมรับได้ของผู้บริห ารและ
เจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบล
นาบอน จึงได้จั ดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการ
พั ฒ นาวิ ธีก ารดํ า เนิ น งาน ภายในองค์ ก รที่ จ ะนํ าไปสู่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ
พระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒
กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลง
และติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรี
กับปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตําบลนาบอน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓.๒ เพื่อให้ ห น่ วยงานระดับสํ านัก/กอง/ฝ่ าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
๔. การประเมินผล
การปฏิบั ติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํ านั ก/กอง/ฝ่ าย
เทศบาลตําบลนาบอน ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และ
รั บ สิ่ ง จู ง ใจตามระดั บ ผลงาน โดยได้ มี ก ารลงนาม บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า ง
นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวัน ที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการรอบ ๖ เดื อ น ๙ เดื อ น และ ๑๒ เดื อ น และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว
๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ กําหนด
๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
๑.๕ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ กรณี ที่ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
๕
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
๔
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
๓
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
๒
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
๑
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลนาบอน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน เนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็ น ปั จจัย สําคัญช่วยให้ การดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตําบลนาบอน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,
สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว เทศบาลตําบลนาบอน ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้
มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิส ระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่
ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วง
ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะ
ล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวน
และดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ ดําเนินการทางวินัย สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมายโดยเคร่ งครัด เที่ ย งธรรม ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ กรณี มีเรื่องร้องเรียนกล่ าวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลนาบอน เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่าน
มาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๓.๒ เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๕. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เทศบาลตําบลนาบอน มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
๑๐.๒ เทศบาลตําบลนาบอน มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํ า กั บ ดู แ ลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ การเป็ น ไปตามกฎหมายอย่ า งเคร่ งครั ด และมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น
เทศบาลตํ าบลนาบอน จึ งได้ ม าตรการ “ให้ ความร่ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่ อส่ งเสริม
สนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เทศบาลตําบลนาบอน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลนาบอน จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
๒.๕.๓ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลนาบอน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ

ยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพ ท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา เทศบาล
ตําบลนาบอน รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลนาบอน ขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลนาบอน
๖.๓ จัดประชุมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดํ าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตําบลนาบอน ให้ ผู้ รับ บริการ ผู้มีส่ วนได้เสีย คู่สั ญ ญา ประชาชนทั่ว ไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตั วชี้ วัด /ผลลัพ ธ์ เจ้ าหน้ าที่รับ ผิ ดชอบดําเนิน การเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนิ นการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของเทศบาลตําบลนาบอน ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลนาบอน โดย
ปฏิบั ติตามขั้น ตอนการปฏิบั ติงานที่ สอดคล้ องกับ กฎหมาย ระเบียบและหลั กเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตําบลนาบอน ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้ น การสร้ างธรรมาภิ บ าลในการบริห ารงาน และส่ งเสริม การ มี ส่ ว นร่ว มจากทุ กภาคส่ ว นในการ

ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลนาบอน ว่าปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุ จริตหรือ
ประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวัง
มิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
ในเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตําบลนาบอน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
๔. เป้าหมาย
“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายถึ ง พนั กงานเทศบาล พนั ก งานครู เทศบาล บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๖.๓ กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๖.๔ แจ้ งผลการพิ จ ารณาให้ ผู้ ร้ อ งเรีย นทราบผลและความคื บ หน้ า ของการดํ า เนิ น การ
ภายใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้ าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที่

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “บริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กร
บริหารส่วนตํ าบล ระดั บอําเภอ และศูน ย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
นาบอน”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอนาบอน ร่วมกันดําเนินการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดับอําเภอ และศูนย์ประสานราชการของอปท.อําเภอนาบอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอบต. พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ
๘๒/๓ และตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
กําหนดให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดับอําเภอ เป็นสถานที่กลางของอปท.
ในกระบวนการจัดซื้อหรือการจ้างและให้ ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริห ารจัดการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร นั้น
เพื่ อให้ การบริ ห ารจั ด การศูน ย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจั ดซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดั บ
อําเภอ และศูนย์ประสานราชการอปท.อําเภอนาบอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถให้บริการความรู้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เข้าใช้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม
บํารุงรักษา เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสารใน
ศูนย์ดังกล่าว จึงได้ทําโครงการนี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานจั ด ซื้ อ จัด จ้ างของอปท.ในอํ าเภอนาบอนเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัส ดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมแก้ไข
เพิ่มเติม ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อให้ อปท.มีสถานที่กลางสําหรั บเป็นศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างและเป็น
สถานที่สําหรับใช้ในการรับซองและเปิดซองของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เกิดความโปร่งใส
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างทั่วถึง ป้องกันการขัดขวางในการยื่นเสนอ
ราคา และประชาชนเข้ามีส่ วนร่ วมทุกขั้นตอนเพื่ อลดปัญ หาการทุจริต ตลอดจนเป็นการป้องกันเรื่อง
ร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๓ เพื่อเป็ น ศูน ยก์กลางประสานของอปท. กับหน่วยงานราชการ และประชาชนในการ
ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอปท. เช่น ข้อมูลทั่วอปท. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แผนพั ฒนา
ท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย โครงการต่างๆ เป็นต้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต อปท.ในอําเภอนาบอนทั้งสี่แห่งร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ศูน ย์ ข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งเป็ น สถานที่ กลาง ในการดําเนิ นการของกระบวนการจัด ซื้อจัดจ้าง และติดต่ อ
ประสานงานของอปท.

๕. พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ ศู น ย์ รวมข้ อมู ล ข่าวสารการจัด ซื้อ หรือ จัด จ้างของอบต. ระดั บ อํ าเภอ และศูน ย์
ประสานราชการของอปท.อําเภอนาบอน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอําเภอนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
อปท.ในอําเภอนาบอน ๔ แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตําบลนาบอน อบต.นาบอน อบต.ทุ่งสง
และอบต.แก้วแสน ซึ่งได้ใช้สถานที่กลางในการดําเนินการรับซองและเปิดซอง และติดต่อประสานงาน
ปรึกษา หารือข้อราชการต่างและเป็นศูนย์กลางข่าวสารต่างๆ ของอปท.ในอําเภอ ได้พิจารณาร่วมกันจะ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางให้แก่อบต.แก้วแสน
เป็นเจ้าภาพในการจัดหาพัสดุแทน
อบต.แก้วแสนจัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดับอําเภอ และศูนย์ประสานราชการของอปท.อําเภอนาบอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. และสถานที่กลางในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างอปท. มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด มีวัสดุ ครุภั ณฑ์ ใช้เพียงพอ ผู้เข้ารับบริการ ได้รับ
ความสะดวก ได้รับบริการที่ดีขึ้น
๑๐.๒ อปท.ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง สถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๑๐.๓ อปท.เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการป้องกันการสมยอมราคาใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลนาบอน”
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลนาบอน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศเทศบาลตําบลนาบอน เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลนาบอน ขึ้น
๒. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการไว้ ให้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น
๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๔. เป้าหมาย
จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน ๑ แห่ง
๕. พื้นที่ดําเนินการ ภายในเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ
๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
๖.๓ จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๔ จั ด ทํ าร่ างประกาศฯ เรื่อ งค่ าธรรมเนี ย มการทํ าสํ าเนาและการรับ รองสํ าเนาข้ อ มู ล
ข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
๖.๕ จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
นาบอน
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตําบลนาบอน ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลนาบอน
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมี
สิ ท ธิ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น

เพื่ อที่ ป ระชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็ นและใช้ สิ ทธิท างการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลนาบอน ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาบอน
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้ เทศบาลตําบลนาบอน มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
และเมื่ อเกิดความเข้าใจแล้ วจะสามารถขยายผลบอกต่ อไปยังผู้ ใกล้ ชิ ด สร้างเครือข่ ายความร่วมมื อ
ระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้ เข้าร่วมกิจ กรรมตระหนักถึงความสํ าคัญ ของการมีคุณ ธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้ อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน ๕๐ คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน ๑๐ คน, ตัวแทน
ชุมชน จํานวน ๔๐ คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สํารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได้

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล

ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้ าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดทํา
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลนาบอน ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย
๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูล ประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบล
นาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ ป ระชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสั มพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตําบลนาบอน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลนาบอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพ ธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่สําคัญ ของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริ ห ารงานของเทศบาล ทําให้ ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัด ให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบล
นาบอน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้ตระหนัก
และเห็ น ความสํ าคัญ ของการเผยแพร่ข้อมูล ที่ สํ าคัญ ๆ ของหน่ว ยงานผ่ านทาง ช่องทางที่ห ลากหลาย
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ
ของหน่ ว ยงาน เว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรือ สื่ อ สั งคม (Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เฉพาะ การ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลนา
บอน ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลนาบอน ร้านค้าชุมชนตามชุมชน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้ บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบล
นาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง
ปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรื อ เห็ น ความเกี่ ย วโยงกั น ของกิ จ กรรม/โครงการต่ า งๆ ได้ ชั ด เจนถู ก ต้ อ ง ฉะนั้ น การสร้ า ง

ความสั ม พัน ธ์กั บ ประชาชนต้ องการให้ ป ระชาชนเข้าถึงและมีส่ วนร่ว มรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึง
จําเป็ นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น
อย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกัน เป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ , สื่ อ วิ ท ยุ , โทรทั ศ น์ , สื่ อ Social network ผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
๕. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
๖. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
๔. เป้า หมาย เพื่อผลิ ตสื่ อประชาสั มพันธ์เผยแพร่ภ ารกิจของเทศบาลตําบลนาบอน ให้ แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
๔.๑ จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล
๔.๒ จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
๔.๓ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน
๔.๔ จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล
๔.๕ จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
๔.๖ จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
๔.๗ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
๔.๘ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
๔.๙ จัดทําของที่ระลึก
๔.๑๐ รถโฆษณาเคลื่อนที่
๔.๑๑ ป้ายประชาสัมพันธ์
๔.๑๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๓ จัดทํา spot
๔.๑๔ เสียงตามสาย
๔.๑๕ อื่นๆ
๕. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ
๖.๒ ดําเนินการประชุม
๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาบอน ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาบอน เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด
ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น โดยเฉพาะการดํ า เนิ น กิ จ การที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่อ ความเป็ น อยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจั ด ทํ า ทบทวน ปรั บ ปรุ งแผน ชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพแผนชุ ม ชน และสนั บ สนุ น ให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒ นาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลนาบอน ได้ดําเนินการจัด
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สี่ปี ของเทศบาลตําบลนาบอน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคม
แผนแม่บทชุมชนประจําปี ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน
๓.๓ เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
๓.๔ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓.๕ เพื่อฝึกให้ป ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม
๓.๖ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

จั ดเก็บ ข้ อมู ล พื้ น ฐานชุม ชน และจัด ให้ มีป ระชุ ม เวที ป ระชาคม จํ านวน ๒ ชุม ชน ในเขต
เทศบาลตําบลนาบอน สําหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖.๖ จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
๖.๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดํ า เนิ น การ จั ด เวที ป ระชุ ม ประชาคมชุ ม ชน และจั ด ให้ มี ก ารพิ จ ารณาร่ างแผนชุ ม ชน
จํานวน ๒ ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ร่วมกับโครงการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีข้อมูล พื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒ นาชุมชนและพัฒ นา
ท้องถิ่น
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลนาบอน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ น การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตําบล
นาบอน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
นาบอน
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้ องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๖. ระยะเวลาดํ าเนิน การ ให้ บ ริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. –
๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
๖.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕ – ๔๙๑๑๕๘ ทางโทรสารหมายเลข ๐๗๕ – ๔๙๑๘๖๑
๖.๓ ทางเว็บไซต์
๖.๔ ทางไปรษณีย์
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มี ส ถิ ติ จํ า นวนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรีย น ประจํ า สั ป ดาห์ /ประจํ า เดื อ น ทํ า ให้ เห็ น ว่ า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาบอน
๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตํ า บลนาบอน เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารในการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนแบบองค์ ร วม
ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ

การป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒ นา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่ มีความ
เท่าเทียมและโปร่งใส
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ รั บ ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะจาก
ประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตําบลนาบอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการนายกเทศมนตรีพบประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลนาบอน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชน
เป็ น ไปอย่ างต่อ เนื่ องและเป็ น การให้ บ ริการในเชิงรุก จึงได้จัด ทํ า โครงการดังกล่ าว เพื่ อสํ ารวจความ
ต้องการของประชาชนตามครั ว เรื อนว่าต้อ งการให้ เทศบาลดําเนิ น การให้ บ ริการ ในด้ านใดบ้ าง และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย
เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน
เทศบาล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
๓.๒ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหน้ าที่ของทุกส่ วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน

๕. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด
๔. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการ
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชน ทั้ง ๒ ชุมชน
๔. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการ
๕. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
๖. ประชาสั ม พั น ธ์ให้ ป ระชาชนทราบล่ ว งหน้ าทางเสี ย งตามสาย และรถประชาสั มพั น ธ์
เคลื่อนที่
๗. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกให้นายกเทศมนตรีพบประชาชนร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม
ทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนกันยายน ของทุกปี
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตําบลนาบอนอย่าง
ทั่วถึง
๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลนาบอน เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังนั้ น เมื่อมีกรณี การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลั กษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ มีเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่น เหม็น เสีย งดัง กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้ อมจึงมีห น้าที่เร่ง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่ เทศบาล
ตําบลนาบอน
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จั ด ทํ าคํ าสั่ งแต่งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เหตุ เดื อ ดร้อ นรําคาญ
(เจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ
๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลนาบอน
๕.๔ ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน
๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่
๑) ไปรษณีย์
๒) โทรศัพท์
๓) โทรสาร
๔) เว็บไซต์
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาบอน
๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๓.๒ เพื่อให้ เกิดการปฏิบั ติห น้าที่ ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
๔. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๙. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
๑. ชื่ อ โครงการ : มาตรการแต่ งตั้ งคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บล
นาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจั ดทําแผนพั ฒ นาขององค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่ อให้
เทศบาลตํ า บลนาบอนในฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบเทศบาล มี อ งค์ ก รในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลตําบลนาบอน โดยสํานักปลัดเทศบาล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาบอนขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลนาบอนและแผนพัฒนาสี่ปี

เทศบาลตําบลนาบอนให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลนาบอนกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน ๑๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาบอน บางตําแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาบอน
แทนกรรมการฯ ที่ ค รบวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ภายในระเบี ย บกํ า หนดเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตําบลนาบอน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาบอน
เพื่อเป็น องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาเทศบาลตําบลนาบอนและร่าง
แผนพัฒ นาสี่ปีเทศบาลตําบลนาบอน เพื่อใช้เป็นแผนพัฒ นาในการพัฒ นาเทศบาลตําบลนาบอนความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาบอน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้
จัดทําโครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนั กถึงความสํ าคัญ ของการกระจายอํานาจการมี ส่วนร่ว มของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะในการ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และรายงานการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย

๔. เป้าหมาย
ผู้นําองค์กรประชาชน ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาฯ กลุ่มอาชีพต่างๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
๕.๒ แต่งตั้งคณะทํางาน
๕.๓ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม
๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลนาบอน
๕.๕ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง และพัฒฯคุณภาพแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒ นาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้าง
แผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุน ที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อ
ต้องการให้ ชุม ชนสามารถบริห ารจั ดการเอง กําหนดทิศ ทางของตนเอง” การสร้างภู มิคุ้มกั น ป้ องกั น
เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒ นธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้
ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การทําโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของ
ชุม ชนในการพั ฒ นาอย่ างมี เป้ าหมายมีช่ อ งทางในการแก้ไขปั ญ หาของชุ มชนได้ อย่ างเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิ ดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้
๔. เป้าหมาย ทุกชุมชนในเขต เทศบาลตําบลนาบอน
๕. วิธีดําเนินการ
\

๕.๑ ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้เสียงตามสายใน
ชุมชน
๕.๓ ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ
๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดําเนินการ ร่วมกับโครงการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
๓.๓.๒ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตําบลนาบอน ได้ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลนาบอน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ เทศบาลตําบล
นาบอน อย่ างแข็งขันสํ าหรับ การทํางานของ เทศบาลตําบลนาบอน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน เทศบาลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๒ ชุมชน
๕. วิธีการดําเนินการ
๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาลตําบลนา
บอน อย่ า งแข็ งขั น สํ า หรั บ การทํ า งานของเทศบาลตํ า บลนาบอน ได้ มี ก ฎหมายระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
กําหนดให้ ภ าคประชาสั งคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่ วนเกี่ยวข้องกับ เทศบาลตําบลนาบอนใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลนาบอน
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิ ทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
๓.๓.๓ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลว่าสั มฤทธิ์ผ ลตามเป้ าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็ นการตรวจสอบการปฏิ บัติ ราชการของ
เทศบาล เพื่อนํ าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒ นา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลนา
บอน จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๔ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการ
ประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน และการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร โดยให้ เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่
กฎหมายกําหนด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อติดตามประเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการได้อ ย่างถู กต้องตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ราชการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลนาบอนและ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ตําบลนาบอน
๓.๓ เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลนาบอน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
นาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ

๖.๔ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลนาบอน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑
ก.พ. ๒๕๕๘) จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี้
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนาบอน ปีละ ๒ ครั้ง
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้เทศบาลตําบลนาบอนทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตําบลนาบอน
๓) จั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลและแบบรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ
ราชการของเทศบาลตําบลนาบอน สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี
๔) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลนาบอนมอบหมาย
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๖.๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน
๖.๗ การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
๖.๘ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลตําบลนาบอน พร้อมตัวชี้วัด
๖.๙ การติดตามและประเมินผล
๖.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ซึ่ ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และ หมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลนาบอนให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้ สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมื อ งที่ ดีข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่ งพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลนาบอน
๔. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการโครงการ
๖.๑ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๖.๒ ประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ ในเทศบาลตําบลนาบอนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลนาบอน หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้ เทศบาลตําบล
นาบอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตําบลนาบอน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริห าร เพื่อ ให้ ส ามารถบรรลุ วัต ถุประสงค์ของการดําเนิน งานอีก ทั้งยั งเป็ นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่าง
มีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลนาบอน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจว่ าเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพื่ อ เป็ น หลั กประกัน การใช้ และระวังทรัพ ย์ สิ น ต่ างๆ ของส่ ว นราชการเป็ น ไปอย่ าง
เหมาะสม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณ การเงิ น การพั ส ดุ แ ละ
ทรัพ ย์ สิ น รวมทั้ งการบริ ห ารงาน ด้านอื่ น ๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2๕๔๔ กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปี ง บประมาณ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามที่ ระเบี ย บฯ กํ า หนด เทศบาลตํ า บล
หนองสรวง จึ งได้มีการจั ดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ น ดิน
กําหนด เป็นประจําทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลนาบอน
๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ นายกเทศมนตรีตําบลนาบอน
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
๓. เพื่ อ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับ ปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับ ดูแล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุ มถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วน
หนึ่ งอาจเกิดจากการกําหนดหน้ าที่ และมอบหมายงานในหน่ ว ยงานไม่ เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตําบลนา
บอน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การ ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนาบอนขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ํา ซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔. เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ภายในของเทศบาลตํ าบลนาบอน เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. วิธีดําเนินการ

๕.๑ แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนา
บอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่ อสรุป
ข้อมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลนาบอน
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
๔. การปฏิ บั ติ ในหน่ ว ยงานเป็ น ไปอย่ างมี ระบบและอยู่ ในกรอบของกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่วางไว้
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มี ร ายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ตามมาตรฐาน ข้ อ ๖ ที่ เสร็ จ ตาม
กําหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดําเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้ เทศบาลตําบลนาบอนในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็ นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ผู้ กํากับ ดูแลอย่างน้ อยปีล ะหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิ บวัน นับ จากวันสิ้ น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลเพื่อป้ องกัน หรือลดความเสียหาย ความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้ สามารถบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกั นหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ
๓.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ ย งระบบควบคุม ภายในของส่ ว นราชการที่รับผิ ดชอบ และรายงานผลต่ อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด
๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลนาบอน
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี
๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลนาบอน นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
๖.๓ หั วหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลนาบอน รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรั บ ปรุ งการควบคุ ม ภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อ มปั ญ หาอุ ป สรรคต่ อ ประธานคณะกรรมการติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลนาบอน
๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลนาบอน ประชุม
พิจ ารณาและประเมิน ผลการควบคุ ม และบริห ารจัดการความเสี่ ยงของแต่ล ะส่ ว นราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
๖.๕ รายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ผู้ กํากั บ ดู แลอย่ างน้ อ ยปี ล ะหนึ่ งครั้งภายในเก้ าสิ บ วัน นั บ จากวัน สิ้ น
ปีงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด
๔.๒ การสนับสนุน ให้ ภ าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึ งมักจะกําหนด หน้ าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการ บริห ารงานบุ คคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริห ารงานบุ คคลโดยยึด มั่นในหลั ก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ หนั งสื อสั่ งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้ การ บริห ารงานบุคคลของเทศบาลตําบล
หนองสรวงเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็น ธรรม
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตําบลนาบอน ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพั นธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในชุมชน
– มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลนาบอน
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลนาบอน

- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตําบลนาบอน จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลตําบลนาบอน รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้ มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่ง เทศบาลตําบลนาบอน ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลนาบอน
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลนาบอน จะออกคําสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการที่ เทศบาลตําบลนาบอน ได้ดําเนินการเลื่ อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มี ก ารจั ด ทํ าประกาศหลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวทางนากรปฏิ บั ติ งาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม

- นายกเทศมนตรี ตําบลนาบอน ออกคํ าสั่ งการเลื่ อ นขั้น เงิน เดื อนตามมติ คณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่ว
กัน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ เทศบาลตําบลนาบอน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บั ติงานด้านการคลั งเป็น การทํางานที่ ต้องอาศัยระเบี ยบกฎหมาย หนั งสื อสั่ งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรื อ ผู้ รั บ บริ การเกิ ด ความพึ งพอใจสร้าง ความสะดวกให้ แก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถูก ต้อ งทั้ ง
ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มี
การทํางานมีกระบวนการที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน จากหน่ว ยงานภายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิ ดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กําหนด เพื่อนําเสนอผู้บ ริห ารท้องถิ่น และประกาศสํ าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของเทศบาลตําบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลั งขององค์ ก ร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอํ า นาจหน้ า ที่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็น
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการ ตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิด
ประสิ ทธิภ าพ กองคลั ง เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ ทรัพย์สิ นเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ รายจ่าย ของเทศบาลตําบลนาบอน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลนาบอน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
๔. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๕. วิธีการดําเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลนาบอน ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน

๑๐. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบล
นาบอน ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตําบลนาบอน
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลนาบอน เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้ มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มโดยผ่ านช่ อ งทางหรื อ กลไกในการร่ ว มเป็ น คณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์การบริห ารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่ งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครั ฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การ
บริ ห ารราชการที่ เปิ ด เผย โปร่ งใส เน้ น การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน และพั ฒ นาระบบ ราชการเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลตําบลนาบอน
๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตําบลนาบอน ให้
เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า
๔. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กําหนดให้มี
การแต่งตั้งให้ มีผู้ แทนชุมชนเข้าร่ว มเป็ น กรรมการ แต่ เทศบาลตําบลนาบอน ให้ ความสํ าคัญ ในการมี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่
ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลนาบอน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริม ให้ความรู้ กรรมการตรวจการจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรั บ พั ส ดุ การตรวจการจ้ า งและการควบคุ ม งานก่ อ สร้าง เป็ น กระบวนการที่ มี
ความสําคัญที่จะบริหารสัญญา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งาน จะต้องมี ความรู้ ความเข้าใจในอํ านาจหน้ าที่ ตามข้อบั งคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๘
รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจ เงื่อนไข
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความ
เสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล อื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูก
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ เทศบาลตําบลนาบอนเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจ
การจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส
จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจการจ้าง
มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. เป้าหมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๖.๓ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลลัพธ์ คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ ง
เงื่อ นไข และหลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ รับ การเลื อ กตั้ งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้ นเป็น
ประจํ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบีย บ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
เป็น ผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้ เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่ าวข้างต้น จึงจํ าเป็น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริห ารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่ างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อัน มีผลให้ เกิด ประสิทธิภ าพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ ยงกับการ กระทํ าผิ ดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้ น เพื่ อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญ ชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อให้ ผู้ บ ริห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน เพิ่ ม พูน ความรู้ค วามเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจ การที่ เป็ น การขัด กั น ระหว่าง ประโยชน์ ส่ ว นบุ คคลและประโยชน์ ส่ ว นรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
๓.๔ เพื่ อให้ ผู้ บ ริห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอนมีค วามรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน
๑๒ คน รวม ๑๖ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการ/แผนงาน
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้ารับการอบรม
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน
๑๐.๓ ผู้ บ ริห าร และสมาชิก สภาเทศบาลตํ าบลนาบอน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ ดํ าเนิ น
กิจ การที่ เป็ น การขัด กั น ระหว่างประโยชน์ ส่ ว นบุ คคลและประโยชน์ ส่ ว นรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
๑๐.๔ ผู้บ ริห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒ นาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้ อมที่จ ะรับ ภารกิจ และการจัด บริ การให้ แก่ ชุมชนจึงเป็ นเรื่องที่ สํ าคัญ อย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็ น สิ่ งสํ าคัญ ประการหนึ่งที่ เทศบาลตําบลนาบอน ได้ดําเนินการ เพื่ อให้ ส มาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและ
สามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตําบลนาบอน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น
ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่
๓.๒ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ ทั้งในเทศบาลตําบลนาบอน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศมนตรีตําบลนาบอน
๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตําบลนาบอน ทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๑๑. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน ๑๒ ราย ได้รับการฝึกอบรม
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง
แต่ถึงแม้จ ะเป็ น อิส ระ ส่ วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลมีบ รรยากาศการทํ างานแบบมีส่ วนร่ว มและมีป ระสิ ท ธิภ าพ ยั งสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์ก รและลดการทุจริต นายกเทศมนตรีตําบล
นาบอน จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภา

ร่วม เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
๖.๓ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ตั้ งกระทู้ ถ ามการบริห ารงานในการประชุ ม สภาเทศบาลตํ าบล
นาบอน
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจ
การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนาบอน เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภา
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้
อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน
๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดําเนินงาน เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินงาน
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาบอน เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
จํานวน ๔ คน
- แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น จํ า นวน ๑ ศู น ย์
รวม ๔ คน
๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาบอน เพื่ อ ทํ าการปรับ ปรุงระบบการปฏิ บั ติ งานในส่ ว นที่ ป ระชาชนได้ รับ ความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ผลลั พ ธ์ การพั ฒ นาเทศบาลตํ าบลนาบอน เป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
๔.๔ เสริ ม พลั งการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชน (Community) และบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ วนเพื่ อต่ อ ต้า น
การทุจริต
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ ข องพวกพ้ อ ง โดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมายและศี ล ธรรม เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ห น้ า ที่ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่ อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์
รัปชัน
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันในระดับเทศบาล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปั ญ หาการทุ จริ ตที่ เกิดขึ้น ในหน่ว ยงานภาครัฐ ได้ส่ งผลเสี ยหายกับประเทศชาติอย่างมาก
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตําบลนาบอน
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลนาบอน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
๑๐.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลนาบอน มีภารกิจ
หน้ าที่ ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า เจริ ญ รุ่งเรือ ง โดยการมี ส่ ว นร่ว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดี
ที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ เทศบาลตําบลนาบอน ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา
ร่ ว ม รั บ ผิ ด ชอบ และร่ ว มตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในท้ อ งถิ่ น เทศบาลตํ า บล
นาบอน พิจ ารณาแล้วเห็ น ว่า การมีเครือข่ายดังกล่ าวเป็นสิ่ งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและ
พัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต
๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลนาบอน
๔. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบล
นาบอน เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น เครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ร่ ว มกั บ เทศบาลตํ า บล
นาบอน
๕. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาบอน
๖. วิธีดําเนินงาน

๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ ทุจริตเทศบาลตําบลนาบอน
๒. จั ดทํ าฐานข้อมูลบุ คคล องค์กร ส่ว นราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบลนาบอน ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
๕. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตําบลนาบอน กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลนาบอน

