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  ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต มาแต่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ า และเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไป
จนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่ แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการ
ตรวจสอบการบริหาร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้อง กับห้วงระยะเวลาในการ
ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายกรอบเวลา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  ดังนั้น เ พ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล         
หนองหญ้าลาดเป็นไป อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เทศบาลมีกรอบ และแนวทางในการบริหารราชการด้าน
การป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น จึงให้ขยายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (๒๕๖1 – ๒๕๖๔) ซึ่งจะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

              
       (นางกันตพัชร์   ไชยนา) 

                นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
 



 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 2562 – 2565) 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 



ค าน า 

ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2562 - 2564) เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีการปฏิบัติ ราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้มี         
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหา
การประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ      
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ 
ควบคุม การใช้อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติราชการให้มี      
ความโปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มี
มติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติ      
การป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2565) ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงได้ขยายกรอบระยะเวลา
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2565)        
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่ง    
ในการขับเคลื่อนเจตจ านง และนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ต่อไป 
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ส่วนส่วนที่ 1ที่ 1  
บทน าบทน า  

********** 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้    
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ            
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น          
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปจัจยัที่น าไปสูก่ารทจุรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถสรปุเปน็ประเดน็ได ้

ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเ กิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย ระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน      
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน คนมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นการยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต 
โดยไม่มีความละอายต่อตนเองและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลกัการและเหตผุล  
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ         
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ     
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น  มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง  
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต”   

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุม ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3     
(พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการป้องกัน 

 



-3- 
 

การทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุด
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค   
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน       
ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ( Zero 
Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เน้นการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ 5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
  - การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  - การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
  - การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ     
เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ และเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
  4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
  5) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ    
ทุกฝ่าย 
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  6) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส  
  7) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  8) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

4. เป้าหมาย 
  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
****************** 



 

 

 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 1 1.1 สร้างจิตส านึกและความ 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
การสร้างสังคมที่ ตระหนักแก่บุคลากรทัง้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ไม่ทนต่อการทุจริต การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพือ่เพิม่ศักยภาพ 80,000 80,000 80,000 80,000

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและ "การบริการทีดี่"
ฝ่ายประจ าของ อปท. 2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ 150,000 150,000 150,000 150,000

เจ้าหน้าที ่สังกัด ทต.หนองหญ้าลาด
3) โครงการสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน 10,000 10,000 10,000 10,000

1.1.2.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1) มาตรการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยยึด - - - -
หลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
2) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000
"คู่มือการปฏิบัติงานตามแต่ละสายงาน"

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 1 1.1 สร้างจิตส านึกและความ 3) มาตรการจัดท าประกาศก าหนดการลาของ - - - -

การสร้างสังคมที่ ตระหนักแก่บุคลากรทัง้ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
ไม่ทนต่อการทุจริต การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 4) มาตรการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และ - - - -

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและ เง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
ฝ่ายประจ าของ อปท. เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด

1.1.3.สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่
จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผล
ประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1) มาตรการ "จัดท าคู่มือการป้องกัน - - - -
ผลประโยชน์ทับซ้อน"

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการมิติ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภารกิจตามมิติ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 1 1.2 สร้างจิตส านึกและความ 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก

การสร้างสังคมที่ ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริต
ไม่ทนต่อการทุจริต ในท้องถิ่น 1) กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 3,000 3,000 3,000 3,000

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1) โครงการรับช าระภาษีเคล่ือนทีป่ระจ าปี 30,000 30,000 30,000 30,000
2) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่ส่วนรวม - - - -
3) โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 50,000 50,000 50,000 50,000
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว 30,000 30,000 30,000 30,000
ร้ัวกินได้ในต าบลหนองหญ้าลาด
2) โครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000
ทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เยาวชนและประชาชนในต าบล

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนที่ 2



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 1 1.3 การสร้างจิตส านึกและ 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก

การสร้างสังคมที่ ความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ในความซ่ือสัตย์สุจริต
ไม่ทนต่อการทุจริต 1) โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000

เด็ก เยาวชนและประชาชน
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต
1) โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม - - - -
เด็ก เยาวชนและประชาชน
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ให้มีจิตสาธารณะ
1) ส่งเสริมกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร - - - -
เช่น การสร้างจิตส านึกและจิตอาสา
มาปรับใช้ใน ศพด.สังกัด ทต.หนองหญ้าลาด

มิติที่ 1 รวม 9 โครงการ 4 มาตรการ 3 กิจกรรม 563,000 563,000 563,000 563,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 2 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง 1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน - - - -
การบริหารราชการ ในการต่อต้านการทุจริตของ การทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล
เพื่อป้องกัน ผู้บริหาร หนองหญ้าลาดต่อสาธารณชน
การทุจริต 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร

ในการปฏิบัติราชการ งานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
ทั้งในเร่ืองการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน
เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือนและ
การมอบหมายงาน
1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ - - - -
งานบริหารงานบุคคล
2) มาตรการออกค าส่ังการก าหนดหน้าทีแ่ละ - - - -
ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างตามโครงสร้างส่วนราชการ
3) มาตรการออกค าส่ังการมอบหมายหน้าที่ - - - -
ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัว่ไป ในสังกัด ทต.หนองหญ้าลาด

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 2 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การบริหารราชการ ในการปฏิบัติราชการ การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
เพื่อป้องกัน ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
การทุจริต ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย

ระเบียบ กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1) การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง - - - -
ให้สาธารณชนทราบ
2) มีค าส่ังแต่งต้ังผู้แทนชุมชนหรือประชาคม - - - -
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
3) มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี - - - -
4) มีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ - - - -
5) จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย - - - -
ตามคู่มือเบิกจ่ายเพือ่จ่ายในราชการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 2 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการ
การบริหารราชการ ในการปฏิบัติราชการ สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
เพื่อป้องกัน ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
การทุจริต และโดยไม่เลือกปฏิบัติ

1) โครงการจัดจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวิจัย 30,000 30,000 30,000 30,000
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆของเทศบาล
2) การจัดท าคู่มือประชาชน - - - -

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะ
ใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลัก เวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1) กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ - - - -
ปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 2 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
การบริหารราชการ ใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลัก เกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฎิบัติ
เพื่อป้องกัน การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของ
การทุจริต ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต - - - -
ส่ังการ เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบัติการ
2) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต - - - -
ของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาดให้แก่
ปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
3) มาตรการออกค าส่ังมอบหมายอ านาจ - - - -
หน้าทีใ่ห้รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
บุคคลในการด าเนินกิจการ ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 1) โครงการ "คนดีศรีหนองหญ้าลาด" - - - -
ประจักษ์

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 2 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วย
การบริหารราชการ บุคคลในการด าเนินกิจการ เหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
เพื่อป้องกัน การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ 3,000 3,000 3,000 3,000
การทุจริต ประจักษ์ อปพร.ดีเด่น

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ 3,000 3,000 3,000 3,000
บุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่าง
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พบการทุจริต ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ - - - -
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 2 2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
การบริหารราชการ ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ ราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตาม
เพื่อป้องกัน พบการทุจริต อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การทุจริต การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม - - - -
การทุจริต
2) ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ - - - -
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พือ่การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด
3) รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ - - - -
อปท.

ส่วนที่ 2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 2 2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การบริหารราชการ ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ ด าเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย กรณีมีเร่ือง
เพื่อป้องกัน พบการทุจริต ร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครอง
การทุจริต ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ
1) มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน - - - -
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าทีข่องเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ
2) โครงการศูนย์ยุติธรรมเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด - - - -
3) มาตรการจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมระดับต าบล - - - -

มิติที่ 2 รวม 3 โครงการ 8 มาตรการ 13 กิจกรรม 36,000 36,000 36,000 36,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 3 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
การส่งเสริมบทบาท ข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวย กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
และการมีส่วนร่วม ความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ทางราชการ

ของประชาชน ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ 1) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาล - - - -
ราชการตามอ านาจหน้าทีข่อง ต าบลหนองหญ้าลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อปท.ได้ทุกขั้นตอน 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ
การค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับ ที่ก าหนด
ให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้
1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ - - - -
ของ ทต.หนองหญ้าลาดให้ประชาชนได้ทราบ
หลากหลายช่องทาง เช่น ติดประกาศ,
 ลงเวปไซต์เป็นต้น

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 3 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
การส่งเสริมบทบาท ข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวย ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
และการมีส่วนร่วม ความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ

ของประชาชน ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ ประชาชน
ราชการตามอ านาจหน้าทีข่อง 1) โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 80,000 80,000 80,000 80,000
อปท.ได้ทุกขั้นตอน ของ ทต.หนองหญ้าลาด

2) มาตรการจัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเข้า - - - -
ถึงข้อมูลข่าวสารของ ทต.หนองหญ้าลาด เช่น
เวปไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่
ทต.และในหมู่บ้าน เป็นต้น

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 3 3.2 รับฟังความคิดเห็น การรับและ 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
การส่งเสริมบทบาท ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ในการด าเนินกิจการตาม
และการมีส่วนร่วม ของประชาชน อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ของประชาชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของปราะชาชนในท้องถิ่น
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ 30,000 30,000 30,000 30,000
ขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยทีต้่นทาง
3) มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว - - - -
ร้องทุกข์ ทต.หนองหญ้าลาด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนที่ 2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 3 3.2 รับฟังความคิดเห็น การรับและ 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
การส่งเสริมบทบาท ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
และการมีส่วนร่วม ของประชาชน 1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ - - - -

ของประชาชน เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
2) ก าหนดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ - - - -
3) มาตรการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน - - - -
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ทต.หนองหญ้าลาด
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง ระยะเวลา และ
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์
1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ - - - -
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์
ของทต.หนองหญ้าลาด

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 3 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การส่งเสริมบทบาท บริหารกิจการของ อปท. ในการจัดท าแผนพัฒนา   การจัดท า
และการมีส่วนร่วม งบประมาณ

ของประชาชน 1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุน - - - -
การจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดหาพัสดุ
1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคม - - - -
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) มาตรการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ - - - -
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

มิติที่ 3 รวม 3 โครงการ 10 มาตรการ 1 กิจกรรม 260,000 260,000 260,000 260,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 4 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท า
การเสริมสร้างและ การควบคุมภายในตามที ่คกก. ระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล
ปรับปรุงกลไก ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 1) มาตรการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ - - - -
ในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ
การปฏิบัติราชการ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
ขององค์กรปกครอง 2) กิจกรรมจัดท ารายงานการติดตาม - - - -
ส่วนท้องถิ่น ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ

ที ่คกก.ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผน
การปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
การปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล
1) กิจกรรมติดตามประเมินระบบควบคุม - - - -
ภายใน ตามแบบ ปย.1,ปย.2,ปย.3,ปอ.1
และ ปอ.2

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 4 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างและ มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
ปรับปรุงกลไก การบริหารราชการตามช่องทางที่ บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอนย้าย
ในการตรวจสอบ สามารถด าเนินการได้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
การปฏิบัติราชการ 1) มาตรการประกาศการรับสมัครบุคคล - - - -
ขององค์กรปกครอง ภายนอก
ส่วนท้องถิ่น 2) มาตรการประกาศแผนอัตราก าลัง 3 ปี - - - -

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน - - - -
ให้ประชาชนได้รับทราบ

ส่วนที่ 2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 4 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างและ มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ปรับปรุงกลไก การบริหารราชการตามช่องทางที่ 1) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคา - - - -
ในการตรวจสอบ สามารถด าเนินการได้ กลาง ทางประกาศและเวปไซต์หน่วยงาน
การปฏิบัติราชการ เป็นต้น
ขององค์กรปกครอง 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจ 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ส่วนท้องถิ่น สอบของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้
1) โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพและศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000
ดูงานส าหรับผู้บริหาร ส.ท. พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มิติที่ 4 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจ 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
การเสริมสร้างและ สอบของสภาท้องถิ่น บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงกลไก ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
ในการตรวจสอบ วิธีการที่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
การปฏิบัติราชการ ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ขององค์กรปกครอง 1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ - - - -
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายท้องถิ่น และ

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวัง
ชุมชน(Community)และบูรณาการ การทุจริต
ทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ - - - -

กรณีพบเห็นการทุจริตในต าบล
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา - - - -
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

มิติที่ 4 รวม 1 โครงการ 4 มาตรการ 6 กิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(พ.ศ. 2562 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



สว่นที ่3 
รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที ่1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจ าของ อปท. 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
     ในปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานนั้นจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบที่ เหมาะสม           

กับสถานการณ์ขององค์การเนื่องจากรูปแบบการพัฒนาย่อมแตกต่างกันตามปัญหาที่เกิดของแต่ละหน่วยงาน    
และแต่ละความต้องการของบุคคลที่จะพัฒนาตนเอง ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource 
Development : HRD) จึงเป็นการท าให้มนุษย์มีคุณค่ายิ่งขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเอง  เพ่ือปรับปรุงทีมและประสิทธิผล      
ของหน่วยงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมใช่ผลรวมของกิจกรรม แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งหมดเพ่ือการ
พัฒนาให้เกิดความส าเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแต่ละคน และก่อให้เกิดประสิทธิผลของหน่วยงาน 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพนักงาน
เทศบาลได้ผ่านการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง และพนักงานจ้างที่ได้จากการสรรหาและ
เลือกสรรนั้น ต่างเพศ ต่างวัย ต่างระดับการศึกษา ต่างศักยภาพทางปัญญา และประสบการณ์ ดังนั้น โครงการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่หวังให้เกิดการสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพและสร้างศักยภาพใน
การท างานร่วมกัน อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ และเพ่ือสร้างพลังในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป  ด้วยเหตุนี้
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เห็นความส าคัญของการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล        
และพนักงานจ้าง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ประจ าปงีบประมาณ ขึ้น 

3. วตัถปุระสงค ์
          1. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน 
         2. สร้างความสามัคคี ความรวดเร็ว ความอดทน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการสื่อสารกันใน
หน่วยงาน 
        3. เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค ์และเกิดผลดีต่อหน่วยงานและชุมชน 

4. เพ่ือสร้างความสามัคคีและการวางแผนงาน ความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนกับบุคลากร 
5. เพ่ือสร้างพลังในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 

        6. เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

 



4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
กลุ่มผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
(ตามความเหมาะสมต่องบประมาณ) 

6. วธิดี าเนนิการ 
3.1 ขออนุมัติโครงการ 
     1) จัดท าแผนงาน/โครงการ  ก าหนดระยะเวลา  สถานที่  และงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
     2) จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะบริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดต่อวิทยากร 
3.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ ทต.หนองหญ้าลาด เป็นคณะท างาน เพ่ือติดตามและประเมินผล 
3.4 ด าเนินการท างาน 

           1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกและติดตามผลของการด าเนินโครงการ เพ่ือประเมินผลความส าเร็จ    
ของโครงการเพ่ือทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานโครงการ 
               2) รายงานผลให้นายกเทศมนตรีต าบลทราบ  เพ่ือจะได้รวบรวมผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการ
โครงการแล้วเสร็จ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณก าหนด 

9. ผูร้บัผดิชอบ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

10. การตดิตามประเมนิผล 
      1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกและติดตามผลของการด าเนินโครงการ เพ่ือประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการเพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานโครงการ 
          2. รายงานผลให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหนองหญ้าลาดทราบ  เพ่ือจะได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงานเมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ 

11. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
                1. บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน 
                2. บุคลากรได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในช่วงที่ผ่านมา และสร้างเปูาหมายใหม่ร่วมกัน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนางานของหน่วยงานและชุมชน 
                3. บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน       
อย่างสร้างสรรค์ และเกิดผลดีต่อหน่วยงานและชุมชน 
                4. บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบมากขึ้น 
                5. บุคลากรมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 

************************ 



มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที ่1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจ าของ อปท. 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
   การท างานเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตคนเรา โดยคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ท างาน ผู้ปฏิบัติงาน   
จึงไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงควร
ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมในเรื่องเสียง กลิ่น และการรบกวน
ทางสายตา สิ่งแวดล้อมในท่ีท างานนับแต่ สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ แสง เสียง อุณหภูมิ และกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน ล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดล้อม
ในที่ท างานที่ดีและเหมาะสม มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยท าให้คนท างานได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นการสร้างบรรยากาศ ที่ดีในการท างาน ท าให้เกิด               
การท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี และการท างานเป็นทีม  

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ ที่จะเกิดจากการท า
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลที่ดีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะน าไปสู่ความรักความสามัคคี การท างานเป็นทีม 
บรรยากาศ และประสิทธิภาพในการท างานที่ด ีตามนโยบายของผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์หน่วยงานเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาด มีสถานที่ท างานสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบ และประชาชนที่มารับบริการประทับใจ
และมีความสุข จึงได้จัดโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ (Healthy Work Place) โดยมีเปูาหมายโครงการ       
ให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี          
มีชีวิตชีวา” เพ่ือให้การบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

3. วตัถปุระสงค ์
1. บุคลากรรับรู้ และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ท างานที่น่าอยู่ น่าท างาน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการท างาน  
3. เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
4. เพ่ือให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยในการท างานบุคลากรมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดี  
5. พนักงาน ลูกจ้าง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีม 

4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี   

มีชีวิตชีวา”  

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
    เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วธิดี าเนนิการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานจากตัวแทน กลุ่ม/ฝุาย โดยคณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้  

1.1 ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  



1.2 จัดท าแผนงานการด าเนินโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
1.3 ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
1.4 พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน  

2. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม  
3. ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณก าหนด 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเป็นสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน  
2. บุคลากรมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน มีความคิด สร้างสรรค์    

ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ  
3. เกิดภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมที่ดีของสถานที่ท างาน มีความปลอดภัยในการท างาน  
4. เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

11. การประเมินผลโครงการ 
1. หลักเกณฑ์ “ความสะอาด” 
2. หลักเกณฑ์ “ความปลอดภัย” 

   3. หลักเกณฑ์ “สิ่งแวดล้อมท่ีดี” 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 การประเมินผ่านเกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี” 

 
************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที่ 1.1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด” 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
ตามหลักประมวลจริยธรรม โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้   

การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการ
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก        
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม     
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ     
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์     
อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาดได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสรมิใหม้กีารปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า
ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระท าการ       อันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเพ่ือให้    การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 



 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ     
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน   
และต่อสังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วธิดี าเนนิการ 
 6.1  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 6.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส        
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดหลักมาตรฐานทาบงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

 
*************** 

 
 
 
 

 
 



มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที่ 1.1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : การจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง   
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน     
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงาน คณะกรรมการปูองกัน            
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม       
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ     
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
 



4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที่ 1.2.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม : จติอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
           การปลูกจิตส านึกด้านจิตสาธารณะคือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการท ากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      
และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน 

3. วตัถปุระสงค ์
     3.1 เพ่ือฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสาและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
     3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นรู้จักการ เสียสละ เผื่อแผ่ 
และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
         กลุ่มผู้บริหาร/ พนักงานเทศบาล/ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดและผู้น าชุมชน 
ประชาชนในต าบลหนองหญ้าลาด 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
    ในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  

6. วธิดี าเนนิการ 
6.1 วางแผนการจัดกิจกรรมก่อนวันด าเนินงาน 

    6.2 เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณา 
     6.3 ประสานผู้น าชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  

6.4 ร่วมกิจกรรมตามก าหนดการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
          ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก าหนด 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 จ านวนจิตอาสาในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น  
 
 

**************************** 
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มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที่ 1.2.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ :  โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผล
กระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ที่เหลือ     
ให้คงอยู่ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ส าหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้โดยการปลูกปุาในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อม
โทรม เช่น  พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ฯลฯ และการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น  เช่น บริเวณ
โรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพปุาอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการ
ฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การ
ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม จะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจ
รักต้นไม้รักปุาไม้ หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงได้จัดท าโครงการ
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยเป็นการร่วมมือร่วมใจองข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล หน่วยงานราชการ  
ต่าง ๆ และราษฎรในท้องถิ่น ในอันทีจ่ะช่วยกันท าความดีท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยการปลูกต้นไม้ 

3. วตัถปุระสงค ์
3.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
3.2 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปุาในพ้ืนที่เป็นการดูดซับน้ าตามธรรมชาติ น าความชุ่มชื้นมาสู่ชุมชน/

หมู่บ้าน         
3.3 เพ่ือฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์

ให้กับดิน  
         3.4 เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
 เชิงปริมาณ 

1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2) มีต้นไม้ในบริเวณท่ีสาธารณะ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
         เชิงคุณภาพ 

1) ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงออกโดย
การร่วมปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ 

2) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความร่มรื่นสวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติโครงการ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2


6.2 ก าหนดกรอบและกิจกรรม ดังนี้ 
– กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ราชการ 

บ้านเรือน โดยเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงาน 
บ้านเรือน ที่สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานที่ที่ได้ก าหนด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความร่มรื่น          
และสวยงาม 

– กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในพ้ืนที่ต าบลหนองหญ้าลาด 
6.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
6.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
6.5 ด าเนินการ 
6.6 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 50,000 บาท 

9. ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
10.1  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
10.2  เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปุาในพื้นที่เป็นการดูดซับน้ าตามธรรมชาติ  น าความชุ่มชื้นมาสู่ 

ชุมชน  
           10.3  เพ่ือฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน  
           10.4  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
 

****************** 
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มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที่ 1.2.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในเขตเทศบาลต าบล   
หนองหญ้าลาด 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของคนไทยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่เข้ารับบริการรักษา               
ที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น สาเหตุของปัญหาสุขภาพ          
มาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ            
เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี ท าให้สารเคมีตกอยู่กับผู้บริโภค แนวทางในการแก้ไข  
ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้ความรู้แก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยใช้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี                
มีประโยชน์อย่างแท้จริง  ส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้
การปลูกผักด้วยตนเอง เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้   
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ขึ้น และการจัดโครงการนี้ยังเป็นการสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาดที่กฎหมายก าหนด 

3. วตัถปุระสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ และได้ผัก                   

ปลอดสารพิษไว้บริโภค 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  จ านวน 60 คน   

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วธิดี าเนนิการ 
         6.๑ ประสานงานกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลเพ่ือร่วมกันด าเนินงาน 

6.๒ ประชุมผู้บริหาร และคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ก าหนดวันเวลาและสถานที่
ด าเนินการ 
          6.๒ จัดเตรียมงบประมาณในการด าเนินการและสถานที่ฝึกอบรม 

6.๓ จัดท าโครงการ ขออนุมัติต่อนายกเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
6.๔ ท าหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
6.๕ ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่จะเป็นวิทยากรในการอบรม  
6.๖ สรุปและรายงานผลการฝึกอบรมให้นายกเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

 



8. งบประมาณด าเนินการ 
          ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก าหนด 

9. ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ และได้ผักปลอด

สารพิษไว้บริโภค 
 10.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 10.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที่ 1.3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ :  โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน   

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ   
การเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน หน่วยงาน ตลอดถึงเด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้ความรู้      
ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติหน้าที่และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม  จึงท าให้ประชาชน เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว       
ไม่เข้าใจขาดความรู้  หลงท าในสิ่งที่ ไม่เหมาะสมท าความผิดถึงขั้นถูกลงโทษและถูกจับกุมด าเนินคดี            
การมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ท าให้ประชาชนต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะสามารถน ามาสู่การปรับตัวเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในสังคม  โดยจะต้องอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าเพ่ือเป็นเครื่องยึด          
เหนี่ยวจิตใจและปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพัฒนา     
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีสุขภาพกายและมีจิตใจ มีสติปัญญา        
ที่เข้มแข็งสามารถที่จะพัฒนาและพึงพาตนเองได้ตลอดจนเป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืนในสังคม  อีกทั้งยังสามารถ   
น าหลักคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าพาชีวิตไปสู่ทางสว่าง          
ที่พึงสอนให้คนประพฤติตนให้เป็นคนดี ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
และสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่วางไว้ 
   เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ ใกล้ชิด           
กับประชาชนและสภาวัฒนธรรมต าบลหนองหญ้าลาด ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมรักษาไว้           
ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามและมีความคิดที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการปูพ้ืนฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและต าบลเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสดา       
ในศาสนาพุทธ พร้อมทั้งน าไปสั่งสอนบุตรหลาน ให้มีความรู้ตามหลักศาสนาที่ท าให้เด็ก เยาวชน ประชาชน     
มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตนอันน ามาซึ่งความสงบสุขในสังคม ตลอดจนยึดถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
ในการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นคนดีอยู่กันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข  และก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรง  
ร่วมใจเกิดความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีจึงได้ด าเนินการจัดท า  โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน ขึ้น และการจัดโครงการนี้ยังเป็นการสอดคล้องกับภารกิจของ เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาดที่กฎหมายก าหนดไว้ดังนี้ 

3. วตัถปุระสงค ์
3.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชน  เยาวชนและ

บุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
          3.2 เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและน้อมน าหลักธรรมค าสอน            
ทางพระพุทธศาสนามีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมเนื้อหาในบทสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ และสามารถน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.3 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้น าหมู่บ้านต าบลให้มีคุณลักษณะ        
เป็นประชาชนและเป็นผู้น ายุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  



3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และประสบการณ์ที่ได้รับน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
         3.5 เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
 4.1 จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ประจ าปีงบประมาณ 
         4.2 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 200 คน    

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
         วัดในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  

6. วธิดี าเนนิการ 
         6.1 ขั้นเตรียมการ 

                   6.1.1 ประสานงานกับสภาวัฒนธรรมต าบลหนองหญ้าลาด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ        
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันด าเนินงาน 
          6.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
          6.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ก าหนดวันเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
         6.2.2 จัดท าโครงการและจัดเตรียมงบประมาณในการด าเนินการ 
        6.2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีผ่านสื่อต่างๆ   
          6.2.4 ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
           6.2.5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
          ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก าหนด 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

10. การติดตามประเมินผล 
10.1 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด      

          10.2 รายงานผลการด าเนินการให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดทราบ 

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   11.1 ได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนเยาวชน    
และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 



         11.2 เด็ กและเยาวชนรวมทั้ งประชาชนทั่ ว ไปได้ศึ กษาและน้อมน าหลักธรรมค าสอน                 
ทางพระพุทธศาสนามีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมเนื้อหาในบทสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ และสามารถน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          11.3 ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้น าหมู่บ้านต าบลให้มีคุณลักษณะเป็นประชาชน
และเป็นผู้น ายุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
          11.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     
และประสบการณ์ที่ได้รับน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          11.5 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          
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มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที่ 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด” 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
 การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น              
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์       
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว    
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 (1) ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 (2) มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 (3) แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 (1) ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 (3) จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 (4) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 (5) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 (6) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 (7) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 (8) รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 
 



10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย       
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที่ 2.2 มาตรฐานการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วตัถปุระสงค ์
 (1) เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 (2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 (3) เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 (4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลให้มีประสิทธิภาพ  
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4.เปาูหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5.พื้นทีด่ าเนนิการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6.วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 



7.ระยะเวลาด าเนนิการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผูร้บัผดิชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10.ผลผลติ 
 10.1 มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลจ านวน 1 มาตรการ 
 10.2 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
ผลลัพธ์ 
 10.3 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 10.4 บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
 10.5 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
******************************* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที่ 2.2 มาตรฐานการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  – จัดจ้างของเทศบาล        
ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง   
ไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดและชุมชนต่างๆ  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

************************** 
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มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที่ 2.2 มาตรฐานการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ             แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่ เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชน   
ในท้องถิ่นท้ัง 12 หมู่บ้าน นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมี   
ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร     
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6          
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุ ขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์    
ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวย       
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ              
พึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 
 

 



4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที่ 2.2 มาตรฐานการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ             แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การจัดท าคู่มือประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก    

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็น
หลักการส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ 
การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน 
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพ่ือเปูาหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือ การค านวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 

2.1 ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน     
ในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่
จ าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

2.2 ขอบเขตการด าเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

2.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมีเปูาหมายของ
การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และน าไปใช้    
ในการให้บริการประชาชน 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูล           
ที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ 
 3.2 เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 3.4 เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ เทศบาลต าบล          
หนองหญ้าลาด 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเพ่ือจัดท าคู่มือประชาชน 



 5.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 5.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

6.พื้นที่ด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที ่2.3 มาตรการการใชด้ลุยพินจิและใชอ้ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสานสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ   
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546            
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
 
 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 



 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ เทศบาลต าบล          
หนองหญ้าลาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริ การให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 



 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
 

*********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที ่2.3 มาตรการการใชด้ลุยพินจิและใชอ้ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น             
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา                  
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณา                 
ถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เ พ่ือให้การบริหารราชการของ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่               
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เปูาหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที่ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม :  มอบประกาศเกียรติคุณแก่ อปพร.ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้ วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อปพร.แห่งชาติ เพ่ือเป็น

การสร้างขวัญ ก าลังใจ และเล็งเห็นถึงความส าคัญ ของ อปพร. อีกทั้งเพ่ือสร้างเครือข่าย และความร่วมมือ    
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และยังเป็นการสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   
ที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ให้อบต. เมืองพัทยาและเทศบาล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้     
           (๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน                                        
         พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 
         มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้                                        

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงได้จัดท าโครงการวัน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างความสามัคคีเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะเครือข่ายการท างาน 
๓.๒ เพ่ือเชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น ให้เกิดขวัญก าลังใจ เกิดจิตส านึก มีความภาคภูมิใจและตระหนักใน

หน้าที่อย่างแท้จริง 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความเสียสละของ อปพร. 

4. กิจกรรมและเปูาหมาย 
4.1 กิจกรรม 

       กิจกรรมที่การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปพร.ดีเด่นแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ
และให้ความส าคัญกับ อปพร.ที่เสียสละในการท างานเพ่ือส่วนรวม 

4.2 เปูาหมาย 
      เปูาหมายเชิงปริมาณ      อปพร. ดีเด่น  จ านวน 20 นาย  
      เปูาหมายเชิงคุณภาพ 



      อปพร. เกิดขวัญก าลังใจ มีจิตส านึก ตระหนักในหน้าที่ และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

6. งบประมาณ 
          3,000 บาท 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อปพร. เกิดขวัญก าลังใจ มีจิตส านึก ตระหนักในหน้าที่ และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง  
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที่ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์        
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด า รงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกร    
จะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน    
ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตร
เพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการ
ลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกั บศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหญ้าลาด คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภค          
ไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่า ง
ยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้ง                  
ให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน                   
อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ                   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้/ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เปูาหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เรียนรู้/ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง/สวนเกษตรผสมผสานในต าบลหนองหญ้าลาด 



6. วิธีด าเนินการ 
 5.1 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์/ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้/ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ    
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลได ้
 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
ภารกิจที่ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี     
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน       
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริห าร    
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต    
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”        
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม      
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น   
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเนื่องจากเห็นความส าคัญ  
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาด    
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แ จงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผล       
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย    
โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการ      
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเพ่ือ
ความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ  
พบการทุจริต 
 10.2 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : “ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา       

มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น  
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาดขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.3 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล     
หนองหญ้าลาดให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์   
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
ภารกิจที่ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้             
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาดให้บริการ ณ ส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
ภารกิจที่ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้นเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล          
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม          
ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่    
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถ
กระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง/เผยแพร่รายงานประจ าปีประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค /บอร์ดประชาสัมพันธ์ในสักนักงาน
และในหมู่บ้านที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

******************** 
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มิตทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
ภารกิจที่ 3.2 รับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง  

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บท

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์    
จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 257 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นรูปธรรม และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม ในการจัดแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ“ตามแนวทาง”ประชารัฐ”ระยะ 1ปี โดยใช้
หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย  
ในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย     
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดมีลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่จะด าเนินโครงการ ดังนี้  มีจ านวน            
12 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 28.45 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระแชง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง เป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม/ชุมชน
เมือง กึ่งชนบท  มีหน่วยงานราชการ สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม โรงงานรีสอร์ท ชุมชนที่พักอาศัย 
โรงเรียนระดับประถม และอาชีวศึกษา  ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย เป็นต้น ลักษณะสังคมมีจ านวนประชากร 
7,243 คน จ านวนครัวเรือน 2,272 ครัวเรือน จ านวนประชากรแฝง ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพของคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม อาชีพรองคือรับจ้าง ค้าขายร้านอาหาร สินค้าเบ็ดเตล็ด  เพ่ือแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่หมู่บ้าน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน  เทศบาลต าบล     
หนองหญ้าลาดจึงจัดท าโครงการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขึ้น   
และการจัดโครงการนี้ยังเป็นการสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดที่กฎหมายก าหนดไว้
ดังนี้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  และหนังสืออ าเภอ
กันทรลักษ์ ที่ ศก 0023.7/4670 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”                       

3. วัตถุประสงค์           
 3.1 เพ่ือให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชนหมู่บ้าน     
 3.2 เพ่ือให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป                
เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนเปูาหมาย        
 3.3 เพ่ือให้มีชุมชน/กลุ่มเปูาหมายน าร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการ
ขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  

 3.4 เพ่ือให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5       
ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนก่อนเริ่มด าเนินโครงการ  

4. เปูาหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนอหญ้าลาด 
 



5. กิจกรรมและเปูาหมายโครงการ 
 5.๑ ขั้นเตรียมการ 
            5.๑.๑ เทศบาล ประสานงานกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลเพ่ือร่วมกันด าเนินงาน 
          5.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
               5.๒.๑ ประชุมผู้บริหารเทศบาล และคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ก าหนดวัน
เวลาและสถานที่ด าเนินการ 
               5.๒.๒ จัดเตรียมงบประมาณในการด าเนินการและสถานที่ฝึกอบรม 
     5.๒.๓ จัดท าโครงการ ขออนุมัติต่อนายกเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
       5.๒.๔ ท าหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดและหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม  
       5.๒.๕ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
       5.๒.๖ สรุปและรายงานผลการฝึกอบรมให้นายกเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดรับทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

8. งบประมาณ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชนหมู่บ้าน   
 10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล       
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนเปูาหมาย  
 10.3 ชุมชน/กลุ่มเปูาหมายน าร่องในการคัดแยกขยะจากต้นทาง สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผล         
สู่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป    

 10.4 ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มด าเนินโครงการ  

***************** 
 
 
 
 

 



มิตทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
ภารกิจที่ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 เทศบาลโดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาด 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลด เพ่ือเป็นองค์กร
ในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

************************ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
ภารกิจที่ 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา   การจัดท างบประมาณ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

3. วตัถปุระสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ เทศบาลต าบล       
หนองหญ้าลาดอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เปาูหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน 

5. วธิกีารด าเนนิการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาลอย่างแข็งขัน 
ส าหรับการท างานของเทศบาล ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ ท าความเข้าใจระเบียบ
ต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ส านักปลัด และกองคลัง เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

9. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล  
หนองหญ้าลาด 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

**************** 



มิตทิี ่4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ 
                           ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
การกิจที ่4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดท ารายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯที่ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลจึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม      
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

*********************** 
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มิตทิี ่4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 
การกิจที ่4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                  
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน                  
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดกา รความเสี่ยงที่เกิด                  
จากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 

******************* 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 
ภารกจิที ่4.2 การสนบัสนนุใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏบิตัหิรือการบรหิารราชการตาม
ช่องทางทีส่ามารถด าเนนิการได้ 
4.2.2 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบรหิารงบประมาณ   การรับ -จ่ายเงิน การหา
ประโยชนจ์ากทรัพยส์นิของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบี ยบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง             
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 (2) การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 (3) ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (4) ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาล ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี      
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 (1) มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 (3) มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 
ภารกิจที่ 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตในต าบล 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่      

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นเครือข่าย    
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.3 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.4 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.5 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
ภารกิจที่ 1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตส านีกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ ประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตาม

หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรปกครองท้องถิ่นย่อมมีความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมี
อ านาจของตนเองโดยเฉพาะ จึงท าให้ประชาชนมีพันธะต่อท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถิ่น หรือเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือเป็น
รายได้ให้แก่ท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดมีหน้าที่พัฒนาและ
บริหารงานท้องถิ่น รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชน ซึ่งการ
ด าเนินงานต่างๆ จะต้องมีเงินงบประมาณในการบริหาร ซึ่งเงินเหล่านี้บางส่วนได้มาจากภาษีและค่าธรรมเนียม
จากประชาชนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส าคัญของเทศบาล แต่ในปัจจุบันยังมีประชาชนในเขต
เทศบาลบางส่วน ยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ จึงท า
ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงที่จะยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย จึงท าให้อาจละเลยต่อการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีและด าเนินการขอมีใบอนุญาตต่างๆ  
และนอกจากนี้ประชาชนบางส่วนยังขาดความสะดวกในด้านการเดินทางเพ่ือมาช าระภาษี ณ ที่ท าการเทศบาล 
มีผลท าให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเปูาหมายหรือประมาณการที่ตั้งไว้ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงได้
ด าเนินงานโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการมาช าระภาษี การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงหน้าที่ของประชาชนและประโยชน์
ของท้องถิ่นที่จะได้จากการเสียภาษี ให้เทศบาล ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16               
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ. 2537 และที่ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
มาตรา 67 

3. วัตถุประสงค์ 
           3.1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือลดขั้นตอน ระยะเวลาและอ านวยความสะดวกในการ
ช าระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
           3.2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดทราบ  ถึงบทบาท
หน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับในการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
           3.3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภท 
           3.4. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเป็นไปตามประมาณการรายรับ
ที่ตั้งไว้ 
           3.5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 



4. เปูาหมาย 
    4.1 ประชาชนทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษีต่างๆ ให้แก่เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจ านวน 12 หมู่บ้าน
และผู้เข้าข่ายช าระภาษี 

5. วิธีด าเนินการ 
     1. ขั้นเตรียมการ 
             1.1 เทศบาล ประสานงานกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือร่วมกันด าเนินงาน 
     2. ขั้นตอนด าเนินการ 
    2.1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงานตามโครงการ 
    2.2. แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการและประชุมพิจารณา 
    2.3. จัดท าแผนปฏิบัติการออกรับช าระภาษีเคลื่อนที่  และตรวจสอบรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องช าระ
ภาษ ี
    2.4. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี 
    2.5. จัดเตรียมงบประมาณในการด าเนินการ 
    2.6. จัดประชาสัมพันธ์โครงการทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน       
    2.7. ด าเนินงานตามโครงการตามแผนและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
             เริ่มด าเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี 

7. สถานที่ด าเนินการ 
             ศาลาประชาคม ทั้ง 12 หมู่บ้าน  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
             กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

9. งบประมาณด าเนินการ 
             ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก าหนด 

10. ผลลัพธ์ 
   10.1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับ
ในการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
        10.2. การจัดเก็บภาษีต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 
     10.3. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างๆ ได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน         
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการช าระภาษี  
       10.4. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

*********************** 


