
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด เทศบาลต าบล
กุดไห จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลกุดไห ขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลกุดไห ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ 
และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย 
 
 
            งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัด 
                 เทศบาลต าบลกุดไห 
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บทน า 
๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือ
การบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ
ท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย

ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก 

ภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า 
ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริต 

เชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 



~ ๖ ~ 
 

 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น 
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ 
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า 
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็น
แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
     ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มี
เงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดย
ไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิง่ขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทราต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก 
และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน



~ ๗ ~ 
 

 

ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปัจจัยในด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) เทศบาลต าบลกุดไหจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลกุดไห รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลกุดไหเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) 



~ ๘ ~ 
 

 

 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลกุดไห 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลต าบล
กุดไห 
 
๔.เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลกุดไห รวมถึงประชาชนใน
พ้ืนที่ มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลกุดไห 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลกุดไหที่มีเข้มแข็ง
ในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) เทศบาลต าบลกุดไหมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจน
เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลกุดไห รวมถึงประชาชนใน
พ้ืนที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – 
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) เทศบาลต าบลกุดไหสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลกุดไหทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) เทศบาลต าบลกุดไหมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

๑.การสรา้ง ๑.๑ การสร้าง ๑.๑.๑ (๑) โครงการเสริมพลัง ๒๐,๐๐๐ - - -

สังคมที่ไม่ จิตส านึกและ การมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ทนต่อการ ความตระหนัก บรูณาการทกุภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

ทจุรติ แก่บคุลากรทั้ง การทจุริต

ข้าราชการการ ๑.๑.๑ (๒) โครงการศึกษาดูงาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

เมือง ฝ่ายบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและพฒันา

ข้าราชการการ ศักยภาพในการพฒันาทอ้งถิ่น

เมืองฝ่ายสภาทอ้ง ๑.๑.๒ (๑) โครงการคุณธรรม ๑๐,๐๐๐ - - -

ถิ่น และฝ่าย จริยธรรม

ประจ าขององค์กร ๑.๑.๒ (๒) โครงการธรรมสัญจร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

ปกครองส่วน ๑.๑.๓ (๑) โครงการประชุมสัมมนา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - -

ทอ้งถิ่น ปญัหาการทจุริต คอร์รัปชั่น

๑.๒ การสร้างจิต ๑.๒.๑ (๑) โครงการสานฝันวยัใส ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ส านึกและความ ครอบครัวอบอุ่น

ตระหนักแก่ ๑.๒.๑ (๒) โครงการอบรมสิทธิ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ประชาชนทกุภาค และกฏหมายส าหรับผู้สูงอายุ

ส่วนในทอ้งถิ่น ๑.๒.๑ (๓) โครงการสตรีเข้มแข็ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๒.๒ (๑) โครงการวนัผู้สูงวยัเปน็ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

หลักชัยของครอบครัว

๑.๒.๒ (๒)โครงการปลูกต้นไม้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๒.๒ (๓) โครงการอาสาสมัคร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

พทิกัษส่ิ์งแวดล้อม

๑.๒.๓ (๑) โครงการส่งเสริมและ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

๑.๒.๓ (๒) โครงการปลูกหญ้าแฝก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

เพื่ออนุรักษดิ์นและน้ า

๑.๓ การสร้างจิต ๑.๓.๑ (๑) โครงการกระบวนการ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ส านึกและความ เรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน

ตระหนักแก่เด็ก ๑.๓.๑ (๒) โครงการแนวทางการ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

และเยาวชน ส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ

แผนปฏบิตัิการปอ้งกันการทจุรติ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

๑.๓.๒ (๑) โครงการจัดต้ังให ้ ๓๐,๐๐๐ - - -

ความรู้เร่ืองสภาเด็กและเยาวชน

๑.๓.๒ (๒) โครงการส่งเสริม - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันา

คุณภาพเด็กและเยาวชน

๑.๓.๓ (๑) โครงการกุดไหต าบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

น่าอยู่

๑.๓.๓ (๒) โครงการถ่ายทอด - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่แนว

ทางปฏบิติั

มิติที่ ๑ รวม ๑๙ โครงการ ๗๕๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

๒.การบรหิาร ๒.๑ แสดงเจต กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน - - - -

ราชการเพ่ือ จ านงทางการเมือง การทจุริตของผู้บริหารองค์กร

ปอ้งกันการ ในการต่อต้านการ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ทจุรติ ทจุริตของ

ผู้บริหาร

๒.๒ มาตรการ ๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้างความ - - - -

สร้างความโปร่ง โปร่งใสในการบริหารงานบคุคล

ใสในการปฏบิติั ๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกค าส่ัง - - - -

ราชการ มอบหมายของนายกองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปลัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และหวัหน้า

ส่วนราชการ

๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม "สร้างความ - - - -

โปร่งใสในการพจิารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน"

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม "ควบคุมการ - - - -

เบกิจ่ายเงินตามเทศบญัญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ าป"ี

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม "การพฒันา - - - -

แผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ"

๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม "สร้างความ - - - -

โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบ

ประมาณ"

๒.๒.๒ (๔) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล - - - -

ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการ - - - -

สาธารณะและการบริการประชาชน

เพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ประชาชน

โดยทดัเทยีมกันและไม่เลือกปฏบิติั

๒.๒.๓ (๒) มาตรการ "ยกระดับ - - - -

คุณภาพการบริการประชาชน"



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

๒.๓ มาตรการการ ๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอน - - - -

ใช้ดุลยพนิิจและ การปฏบิติังาน

ใช้อ านาจหน้าที่ ๒.๓.๑ (๒) โครงการการลดขั้นตอน - - - -

ใหเ้ปน็ไปตามหลัก และระยะเวลาการปฏบิติัราชการ

การบริหารกิจการ ๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ - - - -

บา้นเมืองที่ดี อ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อ

ลดขั้นตอนการปฏบิติัราชการ

๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอ านาจ - - - -

ของนายกองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น

๒.๔ การเชิดชู ๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมการมอบ - - - -

เกียรติแก่หน่วย ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น

งาน/บคุคล ในการ ๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ - - - -

ด าเนินกิจการ ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

การประพฤติ ๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ - - - -

ปฏบิติัตนใหเ้ปน็ ประชาชนผู้ปฏบิติัตามปรัชญา

ที่ประจักษ์ เศรษฐกิจพอเพยีง

๒.๕ มาตรการ ๒.๕.๑ (๑) มาตรการ "จัดท าข้อ - - - -

จัดการ ในกรณีได้ ตกลงการปฏบิติัราชการ"

ทราบหรือรับแจ้ง ๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ใหค้วามร่วม - - - -

หรือตรวจสอบพบ มือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนิน

การทจุริต การตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจ

สอบ ควบคุม ดูแล การปฏบิติั

ราชการของเทศบาลต าบลกุดไห

๒.๕.๒ (๒) มาตรการ "ใหค้วามร่วม - - - -

กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ

และองค์กรอิสระ

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ "แต่งต้ังผู้รับ - - - -

ผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน"



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

๒.๕.๓ (๒) มาตรการ "ด าเนินการ - - - -

เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนกรณีมีบคุคล

ภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกุดไห

วา่ทจุริตและปฏบิติัราชการตาม

อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ"

-มิติที่ ๒ รวม
    ๑๐ มาตรการ ๑๐ กิจกรรม    

   ๑ โครงการ
- - -



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

๓.การส่งเสรมิ ๓.๑ จัดใหม้ีและ ๓.๑.๑ (๑) มาตรการ "ปรับปรุง - - - -

บทบาทและ เผยแพร่ข้อมูลข่าว ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

การมีส่วน สารในช่องทางที่ ต าบลกุดไห ใหม้ีประสิทธภิาพ

รว่มของภาค เปน็การอ านวย มากยิ่งขึ้น"

ประชาชน ความสะดวกแก่ ๓.๑.๑ (๒) โครงการฝึกอบรมเกี่ยว ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ประชาชนได้มี กับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและกฏ

ส่วนร่วมตรวจสอบ หมายเบื้องต้นส าหรับประชาชน

การปฏบิติัราชการ ๓.๑.๒ (๑) มาตรการ "เผยแพร่ข้อ - - - -

ตามอ านาจหน้าที่ มูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย

ขององค์กรปก ๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม "การเผยแพร่ - - - -

ครองส่วนทอ้งถิ่น ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง

ได้ทกุขั้นตอน พสัดุ และทรัพย์สินของเทศบาล

และรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ

การเงินการคลัง

๓.๑.๓ (๑) มาตรการ "จัดใหม้ีช่อง - - - -

ทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าว

สารของเทศบาลต าบลกุดไห

๓.๑.๓ (๒) มาตรการ "ส่ือประชา - - - -

สัมพนัธ"์

๓.๒ การรับฟงั ๓.๒.๑ (๑) โครงการทบทวนแผน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ความคิดเหน็การ พฒันาส่ีป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

รับและตอบสนอง ระดับต าบล

เร่ืองร้องเรียน/ ๓.๒.๑ (๒) การติดตามและประเมิน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

ร้องทกุข์ของ ผลแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ -

ประชาชน ๒๕๖๔)

๓.๒.๑ (๓) การด าเนินงานศูนย์รับ - - - -

เร่ืองราวร้องทกุข์เทศบาลต าบล

๓.๒.๒ (๑) โครงการเทศบาลกุดไห ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

สัญจร

๓.๒.๒ (๒) โครงการสนับสนุนการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ด าเนินงานโครงการจังหวดัเคล่ือนที่



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม รายงานผลการ - - - -

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงใหผู้้ร้องเรียน/

ร้องทกุข์ทราบ

๓.๓ การส่งเสริม ๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งต้ังคณะ - - - -

ใหป้ระชาชนมีส่วน กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน

ร่วมบริหารกิจการ พฒันาเทศบาลต าบลกุดไห

ขององค์กร ๓.๓.๑ (๒) การส่งเสริมและสนับ - - - -

ปกครองส่วน สนุนการจัดท าแผนชุมชน

ทอ้งถิ่น ๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน - - - -

ประชาคมเข้าร่วมเปน็คณะกรรม

การตรวจรับงานจ้าง

๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมิน - - - -

ผลการปฏบิติัราชการของเทศบาล

ต าบลกุดไห ใหม้ีประสิทธภิาพ

๓.๓.๓ (๒) โครงการเผยแพร่และ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ประชาสัมพนัธผ์ลการปฏบิติังาน

ของเทศบาลต าบลกุดไห

มิติที่ ๓ รวม
    ๖ มาตรการ ๖ กิจกรรม       

๕ โครงการ
๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

๔. การเสรมิ ๔.๑ มีการจัดวาง ๔.๑.๑ (๑) มาตรการจัดท าแผน - - - -

สรา้งและ ระบบและรายงาน การตรวจสอบภายในประจ าปี

ปรบัปรงุกลไก การควบคุมภายใน ๔.๑.๑ (๒) มาตรการจัดท ารายงาน - - - -

ในการตรวจ ตามที่คณะกรรม การควบคุมภายใน

สอบการ การตรวจเงินแผ่น ๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมิน - - - -

ปฏบิตัิราชการ ดินก าหนด ผลการควบคุมภายใน

ขององค์กร ๔.๒ การสนับสนุน ๔.๒.๑ (๑) มาตรการส่งเสริมให้ - - - -

ปกครองส่วน ใหภ้าคประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ

ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมตรวจ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบคุคล

สอบการปฏบิติั เกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน

หรือการบริหาร ย้าย

ราชการ ตามช่อง ๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรายงาน - - - -

ทางที่สามารถ ผลการใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชนได้

ด าเนินการได้ รับทราบ

๔.๒.๒ (๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วม - - - -

ของประชาชนในการตรวจสอบ

การรับ การจ่าย และการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

ต าบลกุดไห

๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหาคณะ - - - -

กรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทน

ชุมชน

๔.๓ การส่งเสริม ๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมการส่งเสริม - - - -

บทบาทการตรวจ และพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา

สอบของสภา ทอ้งถิ่น

ทอ้งถิ่น ๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก - - - -

สภาทอ้งถิ่นใหม้ีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏบิติังานของฝ่าย

บริหาร

๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วม - - - -

ในการปฏบิติังานของสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลกุดไห



ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔

งบประมาณ

 (บาท)

หมาย

เหตุ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

๔.๔ เสริมพลังการ ๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ้าระวงัการ - - - -

มีส่วนร่วมของ คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน

ชุมชน (Comm ๔.๔.๒ (๑) มาตรการการส่งเสริม - - - -

unity) และบรูณา และพฒันาเครือข่ายด้านการ

การทกุภาคส่วน ปอ้งกันการทจุริต

เพื่อต่อต้านการ

ทจุริต

- -มิติที่ ๔ รวม
      ๕ มาตรการ ๗ กิจกรรม      

 - โครงการ
- -



~ ๒๐ ~ 
 

 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อกาทุจริต  
๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าทีใ่หบ้ังเกิดประโยชน์  

สุขแกป่ระชาชนในท้องถิ่น  
 
๑. ชื่อโครงการ    
 โครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) นับเป็นเครื่องมือสําคัญ  ที่จะเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  และควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆในชุมชน เพ่ือต่อต้านการทุจริต มากกว่า
ที่จะเป็นฝุายตั้งรับ โดยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่อต้านการทุจริตอย่างมีอิสระ ในรูปกลุ่มหรือ
องค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน โดยพลังของกลุ่มพลเมืองจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
การต่อต้านการทุจริตเกิดความสําเร็จ  และผลักดันไปสู่การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์   
        ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล  ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
      ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
     คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  หน่วยงานราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 
๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
       เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
๖.  วิธีดําเนินการ 
      ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนและจากหน่วยงานอ่ืนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
      ๖.๒ การดําเนินกิจกรรม  โครงการใดๆให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันผ่านเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
      ๖.๓ มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลกุดไห 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
๘.  งบประมาณ 
              ๒๐,๐๐๐   บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตัวช้ีวัด 
             ผู้เข้าร่วมโครงการ  จํานวน  ๑๐๐  คน 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ    
 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล    
       แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทําให้สามารถดํารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการสําคัญ ๕ ประการ คือ  
 ๒.๑ ด้านจิตใจทําตนให้เป็นที่พ่ึงตนมีจิตสํานึกท่ีดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร  
ประนีประนอมเห็นแก่ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
 ๒.๒ ด้านสังคมแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง 
เป็นอิสระ  
 ๒.๓ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรู้จักให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยให้ 
ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน     
 ๒.๔ ด้านเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและ
ไม่ดีเราต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ 
ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง  
 ๒.๕ ด้านเศรษฐกิจแต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายในเวลา
เช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นสําคัญและยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้  
เทศบาลตําบลกุดไห เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๖) ทําให้เทศบาลตําบลกุดไห  
ต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ปั จจุบัน
เทศบาลตําบลกุดไหได้จัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในตําบล ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างพอเพียงพ่ึงตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันจากผล
การกระทบต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการจากหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาศึกษาและประยุกต์
และปรับใช้ในพื้นที่เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ดีกินดี  มีความสุข เทศบาลตําบลกุดไหได้ตระหนักถึง
ผลกระทบและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
คณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มอาชีพต่างๆ   เพ่ือนําความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้มีความ "พออยู่พอกิน" 
และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม  ทั้งยังเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์  
       ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
ยั่งยืนและสามารถนําหลักการดําเนินงานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มหรือองค์กรได้ 
       ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน นําความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไป
พัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มที่รับผิดชอบต่อไป  
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีใจสงบ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ   
ไม่ฟูุงเฟูอ ทะเยอทะยาน ดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ต้องคิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น  
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๔. เป้าหมาย 
         - คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลกุดไห  
         - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห                                 
           - พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง      
          - คณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและตัวแทนกลุ่มอาชีพ  
          - ผู้สังเกตการณ์                                                
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๖. วิธีดําเนินการ 
              - ประชุมชี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
                - ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
      - ขออนุมัติจัดทําโครงการศึกษาดูงานฯ  ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่
ศึกษาดูงาน  
               - เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  
               - จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ 
               - เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
                - ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
๗. สถานที่ดําเนินการ 
     เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
      สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
๙. งบประมาณ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. วิธีการประเมินผล 
        ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพ่ือวัดผลการดําเนินการให้ความรู้ ศึกษาดูงานและการ
ดําเนินการอบรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑๑.๑ ทําให้ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไปและ
สามารถนําหลักการดําเนินงานสหกรณ์มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มหรือองค์กรได้ 
 ๑๑.๒ ทําให้ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ดี นําความรู้
ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มท่ีรับผิดชอบต่อไป  
     ๑๑.๓ ได้เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันให้ประชาชนในตําบลกุดไหและส่งเสริมให้
ประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล  ไม่ฟูุงเฟูอ   เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเอง  และประชาชนมีพออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้
เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

 
 

 ๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
๑. ชื่อโครงการ :  
 โครงการคุณธรรมจริยธรรม  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
การพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ * ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลกุดไห จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีใน
การ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลกุดไห มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ 
พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการ
ปฏิบัติราชการ  

๓.๒ เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตําบลกุดไหในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖.วิธีดําเนินการ  

จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓แนวทางคือ  
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตําบลกุดไห 

บรรยายให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่  
๖.๒ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น

คุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทาน
แกพ่ระภิกษสุงฆท์ี่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

๖.๓ การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
๘. งบประมาณในการดําเนินการ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
 



~ ๒๔ ~ 
 

 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการสร้าง

สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  

๑๐.๓ สร้างภาพลักษณท์ี่ดขีององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ   
 โครงการธรรมสัญจร   
๒. หลักการและเหตุผล 

จังหวัดสกลนครก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งธรรมะประชาชนส่วนใหญ่ก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและให้การ
ทํานุบํารุงมาอย่างยาวนาน  ไม่ว่าจะเป็นการไปวัดฟังธรรม  และปฏิบัติธรรม  เพ่ือเป็นการกล่อมเกลาจิตใจและ
ได้นําหลักคําสอนที่ได้ฟังมานําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  และในช่วง
เข้าพรรษานั้นการที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่ดี  และในวาระการประชุมคณะสงฆ์
จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยพระราชประสิทธิคุณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็น
ประธานในที่ประชุม  ได้มีมติให้คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครทุกอําเภอจัดให้มีการบรรยายธรรมอบรมประชาชน
ในช่วงเข้าพรรษาเป็นประจําทุกปี  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและ
ฟังธรรมเทศนาในพรรษา 
 เทศบาลตําบลกุดไห  จึงได้จัดทําโครงการธรรมสัญจร  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙  ขึ้น เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมเทศนาเพ่ือนําหลักธรรมนั้นไป
ประพฤติปฏิบัติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือให้เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมรบัฟังและปฏิบัตธิรรมในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี 
๓.๒  เพ่ือเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจเยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ให้ประพฤติปฏิบัติตาม 

หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน   
๔. เป้าหมาย 

คณะสงฆ์อําเภอกุดบาก  คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  และพ้ืนที่ใกล้เคียงจํานวน  ๑๐๐ รูป  เยาวชน 
และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาในเขตอําเภอกุดบากหรือใกล้เคียงได้ร่วมปฏิบัติธรรมและฟัง
ธรรมเทศนา  และสามารถนําเอาหลักธรรมที่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม  
บ้านเมือง  และประเทศชาติต่อไป 
๕. วิธีดําเนินการ 

๕.๑  ร่างโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๕.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
๕.๓  ดําเนินงานตามโครงการ 
๕.๔  สรุปผลการจัดกิจกรรม 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

๗. สถานที ่
- 

๘. งบประมาณ   
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา   เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในเขตอําเภอกุดบากหรือใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรม
และฟังธรรมเทศนาตามโอกาสสมควร  เพ่ือเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ 
 ๑๐.๒  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  และ
นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 

 
 

  ๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๑. ชื่อโครงการ    
 โครงการประชุมสัมมนาปัญหาการทุจริต  คอรัปชั่น  
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจิตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์
วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะ
ทําให้ปัญหาคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับ   ทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง 
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไป
ในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็น
ว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บน
ความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนํา
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
สําหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆจะต้องคํานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่
หน่วยงาน องค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ในสภาวะวิกฤติการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของสังคมต่าง
ให้ความสําคัญกับธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสําคัญที่จะช่วยปูองกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยให้หน่วยงานองค์กรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ตระหนักใน
การใช้อํานาจตามหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการทุจริต 
รวมทั้งรูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่างๆมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        ประกอบด้วย  นักการเมืองระดับท้องถิ่น  ผู้แทนส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนผู้สนใจ  
จํานวน  ๑๐๐  คน 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
        เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
๖. กิจกรรมการดําเนินงาน (Action  Plan)  
 กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาข้อมูลโครงสร้าง รูปแบบ ลักษณะการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานส่วนกลาง  และหน่วยงานส่วนภูมิภาค รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
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ปฏิบัติภารกิจในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ควบคู่กับการศึกษารูปแบบหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นท่ีดีเด่นด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  และประชุมหารือเบื้องต้นร่วมกับอําเภอกุดบาก  
 กิจกรรมที่ ๒ การชี้แจงกรอบแนวคิดด้านปัญหาการทุจริตให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งภาคเอกชน  เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาก่อนผลักดันกรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติ           
 กิจกรรมที่ ๓ การสัมมนาประชุมชี้แจงถึงกรอบแนวคิดด้านธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตให้กับ
หน่วยงานภาครัฐทั้งภาคเอกชน  ในลักษณะการบรรยาย และการอภิปราย/เสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร 
 กิจกรรมที่ ๔ การเสวนาประชุมชี้แจงถึงกรอบแนวคิดด้านปัญหาการทุจริต  คอรัปชั่น  และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ให้กับภาคประชาสังคมในระดับหมู่บ้าน  โดยกําหนดประชากรเปูาหมาย   ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ตําบลกุดไห เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 กิจกรรมที่ ๕ การติดตาม ประเมินผล และการสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานพร้อม 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําสู่การพัฒนาและขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ต่อไป   
๗. งบประมาณ           งบประมาณ ปีละ  จํานวน  ๒๐,๐๐๐   บาท 
๘. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ 
          ๒ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
๑๐. การติดตามประเมินผล  
 ๑๐.๑ ใช้การประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการ
ดําเนินงานเพ่ือตัดสินคุณค่าของผลการปฏิบัติราชการ และนําไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
        ๑๐.๒ เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ในลักษณะการหาข้อมูลบนพ้ืนฐาน
ข้อเท็จจริงจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีอยู่จริงและถูกต้อง  
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ ได้แนวทางสําหรับนําไปศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ   และสามารถนําผลการศึกษามาใช้ในการสร้าง
แนวทางและมาตรการแก้ปัญหาและต่อต้านการทุจริต 
 ๑๑.๒ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการการแก้ปํญหา
และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน 
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๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 ๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  

๑.ชื่อโครงการ    
 สานฝันวัยใสครอบครัวอบอุ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

วัยเด็ก เป็นวัยที่ควรได้รับการเติมเต็มในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านอารมณ์ จิตใจ ร่างกายและสังคม 
โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ของตนเองและการเข้าใจผู้อ่ืนซึ่งเป็นการปูองกันที่ ต้นเหตุให้กับเด็กจริงๆ เพราะ
หากเขาสามารถเอาชนะจิตใจของตนเองได้หรือควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ก็จะ ทําให้เขาสามารถดําเนินชีวิต
ไปได้อย่างมีความสุข ครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญในการหล่อหลอมเด็กๆ เหล่านี้   

 ดังนั้น  เทศบาลตําบลกุดไห จึงจัดตั้งและให้ความรู้เรื่องสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ ด้านเด็ก จะต้องลดความรุนแรง(ในการแสดงออกของเด็กหญิงและเด็กชาย), พัฒนาด้านจริยธรรมและลด
ปัญหาเด็กสมาธิ สั้น 
๓.๒ ด้านผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ในชุมชน พัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์, สร้างบรรยากาศความรัก
ในครอบครัว และมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในชุมชน 
๓.๓ สร้างเครือข่ายบ้าน น่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่นเพ่ิมอย่างน้อย ๑๕ ครอบครัว พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์และ
ทํางานระหว่างครอบครัว และชุมชนให้มากขึ้น 
๔. เป้าหมาย 
       เด็กและเยาวชนในตําบล 
๕. สถานที่ดําเนินงาน 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เด็กและเยาวชนในตําบล    จาํนวน    ๖๐   คน 
๙. วิธีดําเนินการ 
 ๙.๑วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ 
 ๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
 ๙.๓ สรุปผลตามโครงการ 
๑๐. งบประมาณที่ใช้จํานวน          

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. การติดตามประเมินผล    
จากสรุปผลการดําเนินงาน 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

๑๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีให้แสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็น 
 ๑๒.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการทํางานเป็นทีม  และมีความสมัครสมานสามัคคี 
 ๑๒.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมล้วนแล้วแต่ได้รับประโยชน์จากการได้เข้าร่วมกิจกรรม
เด็กได้รับความสนุกสนาน 
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๑.ชื่อโครงการ    
 อบรมสิทธิและกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการกําหนดสิทธิของผู้สูงอายุที่จะได้รับบริการด้านการประกอบอาชีพหรือฝึก
อาชีพที่เหมาะสม ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง 
การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม โดยกําหนดไว้ ๔ ประการ แต่
ละประการมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑) การขอรับคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและบริการจัดหางานที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุจากสํานักงานจัดหางานทุกแห่ง  
๒) การขอรับบริการอบรมทักษะอาชีพและฝึกอาชีพตามอัธยาศัย  
๓) การไปใช้บริการจากศูนย์กลางข้อมูลทางการอาชีพ และตําแหน่งงานสําหรับผู้สูงอายุ ณ สํานักงาน
จัดหางานทุกแห่ง 
๔) การขอรับบริการจัดหาอาชีพที่เหมาะสมตามควรแก่อัตภาพ 
ดังนั้น  เทศบาลตําบลกุดไห จึงจัดอบรมสิทธิและกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือการเตรียมตนเองเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือการสร้างความตระหนักแก่สังคมไทยต่อวัยสูงอายุ 
 ๓.๓ เพ่ือหลักประกันรายได้เพ่ือผู้สูงวัย  ๓.๔ เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๓.๕ เพ่ือการดูแลระยะยาว 
๔. เป้าหมาย 

ผู้สูงอายุในตําบลที่จะแสดงความสามารถ  แสดงความคิดเห็น อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๕. สถานที่ดําเนินงาน 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้สูงอายุในตําบล    จํานวน    ๖๐    คน 
๙. วิธีดําเนินการ 
 ๙.๑วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ 
 ๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
 ๙.๓ สรุปผลตามโครงการ 
๑๐. งบประมาณที่ใช้จํานวน          

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. การติดตามประเมินผล    
 จากสรุปผลการดําเนินงาน 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

๑๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้แสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็น 
 ๑๒.๒ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการทํางานเป็นทีม  และมีความสมัครสมานสามัคคี 
 ๑๒.๓ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้สิทธิและกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุ 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ    
 สตรีเข้มแข็ง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗ ( และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ ปี  พ.ศ.๒๕๕๒ ) มาตรา ๖๗ (๖) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลถือว่าเป็นบทบาท
หน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในตําบล เพ่ือนําไปสู่
ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและ
ต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ทําให้สตรีต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง 
ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะองค์กรที่ดําเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์
ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัว/ชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกเสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  
 เทศบาลตําบลกุดไห  จึงได้จัดทําโครงการสตรีเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาผู้นําสตรีในพ้ืนที่ตําบลกุดไห 
เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นําสตรี  ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้าง
ทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชนให้ประสบความสําเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี ในการแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือการแก้ไขปัญหาใน
ครอบครัว  ซึ่งไม่มีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ขาดการพูดคุยกัน ไม่มีปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในครอบครัว ขาดการสร้างความเข้าใจ ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ทําใ ห้สภาพ
ครอบครัวเริ่มอ่อนแอลง ถ้าหากปัญหานั้นได้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในครอบครัว แต่ไม่มีผู้ใหญ่คนใดรู้ 
หรือไม่มีใครให้ความสนใจ ขาดการเหลียวแล อาจทําให้เด็กและเยาวชนหลงเดินไปในทางที่ผิด   เนื่องจาก
ภูมิคุ้มกันในตัวเองมีไม่มากพอและอาจทําให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงได้  
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้มีประสิทธิภาพ  
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้นําสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวในชุมชนและสังคม โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนใน
ครอบครัวและชุมชน  
 ๓.๓ เพ่ือสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของคนในครอบครัว  
 ๓.๔ เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแนวทางตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นตําบลสุขภาวะ  
๔. เป้าหมาย   
 กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ตําบลกุดไห จํานวน  ๖๐  คน 
๕. สถานที่ดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ตําบลกุดไห จํานวน  ๖๐  คน 
 
 
 



~ ๓๑ ~ 
 

 
 

๙.วิธีดําเนินงาน 
 ๙.๑  เสนอโครงการ  เพ่ือขออนุมัต ิ 
 ๙.๒  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๙.๓  จัดกิจกรรม/ดําเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
 ๙.๔.  สรุปผลตามโครงการฯ 
 
๑๐. งบประมาณที่ใช้ 

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. การติดตามประเมินผล 
 จากสรุปผลการดําเนินงาน 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ทําให้เกิดศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ของการพัฒนาตนเองของสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 
 

 
 

 ๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

๑. ชื่อโครงการ    
 วันผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป  เป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมากและเป็นทรัพยากรบุคคล 
ที่มีคุณค่า  มีความรู้และความสามารถในหลายๆ ด้าน สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ลูก- สู่หลานได้ดี  
 รวมถึงการให้คําปรึกษาแก่คนรุ่นหลังได้    ถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอลง    แต่ท่านยังสามารถ
ช่วยเหลืองาน 
ในครอบครัวได้  เช่น  ดูแลบุตรหลาน   ช่วยดูแลบ้านเรือน   ช่วยงานบ้านเล็กๆ  น้อยๆ   ตามกําลังของตน 
เท่าท่ีจะทําได้    ทั้งนี้  เทศบาลตําบลกุดไห เล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ถือเป็น 
ภารกิจ  อํานาจหน้าที่โดยตรง  จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือสนับสนุน-ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นใน 
ครอบครัวและชุมชน และสืบสาน  ส่งเสริมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
 เพ่ือให้การจัดโครงการ   สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น    กําหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา  ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตําบลต้องทําในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 
  (๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
  (๘)  บํารุงศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบ 
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
  (๑๑)  การบํารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่น 
  (๑๖)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนในท้องถิ่น  เห็นถึงความสําคัญของงานประเพณี และแสดง
ถึงความสามัคคีที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป       
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กณ 
ชุมชนในท้องถิ่น 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวและประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์   การมีส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคี ที่ดีให้เกิดกับครอบครัวและชุมชฯ 
๔. เป้าหมาย    
 ๔.๑ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลกุดไห  ( ม.๑-ม.๑๑)   
 ๔.๒ ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตําบลกุดไห  
 ๔.๒ ผู้นําชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห 
๕. สถานที่ดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห    
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลกุดไห ม.๑-ม.๑๑ จํานวน  ( ๔๘๐ คน) 
 



~ ๓๓ ~ 
 

 
 

๙.วิธีดําเนินงาน 
 ๙.๑  เสนอโครงการ  เพ่ือขออนุมัติ 
 ๙.๒  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๙.๓ จัดกิจกรรม/ดําเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
 ๙.๔. สรุปผลตามโครงการฯ 
๑๐. งบประมาณที่ใช้ 

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. การติดตามประเมินผล 
  จากสรุปผลการดําเนินงาน 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต  สุขภาพกาย และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๑๒.๒ ครอบครัวอบอุ่น มีความรักความผูกพัน และเอ้ืออาทรห่วงใยต่อผู้สูงอายุ 
 ๑๒.๓ ทําให้ผู้สูงอายุและคนในครอบครัว ได้รับร่วมกิจกรรมภายนอกอย่างมีความสุข 
 ๑๒.๔ ทุกเพศ  ทุกวัยได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการ ปลูกต้นไม้ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
แต่จากการที่รัฐบาลให้บริษัทเอกชน เข้ามาตัดไม้เพ่ือการส่งออกและใช้บริโภคภายในประเทศและขาดการ
ควบคุมดูแลที่ดีจากรัฐบาล ทําให้มีการลักลอบตัดไม้ ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันนี้
ทรัพยากรปุาไม้ของประเทศ เหลืออยู่เพียง ๒๖ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างมาก  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทําการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้เพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุล  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลกุดไหจึงได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบพื้นท่ีปุาไม้ในจังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและถวายสักการะแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  ตลอดจนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับตําบลกุดไห  อัน
เป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือสนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ ในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีบริเวณปลูกต้นไม้ 
 ๓.๓ เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพ้ืนที่ ให้เห็นความสําคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
๔. เป้าหมายโครงการ 
 ปลูกต้นไม้มงคล และพันธุ์ไม้อ่ืน ๆ ขนาดเส้นรอบลําต้นไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ เซนติเมตร   
๕. สถานที่ดําเนินการ 
 บริเวณพ้ืนที ่ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๗.๑ เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 ๗.๒ ประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ที่  ๒  ตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
๘. การดําเนินงาน 
 ๘.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน  กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 ๘.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
 ๘.๓ จัดซื้อพันธุ์ไม้ ขนาดเส้นรอบลําต้น ไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
 ๘.๔ ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น 

             ๘.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดย เทศบาลตําบลกุดไหและประชาชน 
๙. งบประมาณ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 



~ ๓๕ ~ 
 

 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
 ๑๐.๑ จํานวนพันธุ์ไม้มีอัตรารอด ไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต ์ของจํานวนที่ปลูก  
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสํานึกท่ีดีในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑๑.๑ ได้สนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ ในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๑.๒ ภูมิทัศน์ในพื้นท่ีบริเวณแก้มลิงบึงผักหนาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ มีความสวยงาม รมรื่น 
 ๑๑.๓ ผู้ร่วมกิจกรรมมีจิตสํานึกที่ดีและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
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๑.  ชื่อโครงการ 
 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม   
๒.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกทําลายลดลงทุกปี  มีการบุกรุก แผ้วถาง  ทําลายปุาไม้ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ  ทําให้ระบบนิเวศน์ขาดการสมดุล  การเผาปุาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม   ส่งผลทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งปัญหาความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น   อุทกภัย  วาตภัย  หรือความแห้งแล้ง  เป็นผลมาจากการ
กระทําของมนุษย์และผลกระทบนั้นก็มาถึงมนุษย์อย่างรวดเร็วกว่าที่คิด   
 เทศบาลตําบลกุดไห  เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดทําโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ขึ้น  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้นําชุมชน  พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  คณะครูอาจารย์  นักเรียน  และประชาชนในพ้ืนที่ตําบล
กุดไห  ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงมีจิตสํานึกที่จะรักษา  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว  ในหมู่บ้าน   
ในตําบล  ที่ตัวเองอยู่ต่อไป   
๓.  วัตถุประสงค ์  

๓.๑ เพ่ือสร้างผู้นําเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้นําชุมชน  พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะครูอาจารย์  นักเรียน  และ
ประชาชน   ในพ้ืนที่ตําบลกุดไห  ตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   รักต้นไม้  ปุาไม้  รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบๆ ตั ว 
๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑ ผู้ใหญ่บ้านจํานวน  ๑๑  คน   

๔.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน  ๑๒  คน 
๔.๓ พนักงานเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน  ๓๐  คน 
๔.๔ คณะครูอาจารย์  จํานวน  ๔  โรงเรียนๆละ  ๒  คนจํานวน    ๘  คน 
๔.๕ นักเรียน  จํานวน  ๔  โรงเรียนๆละ  ๑๐  คน       จํานวน  ๔๐  คน 
๔.๖ ผู้ดูแลเด็กเล็กจํานวน  ๑๖  คน 
๔.๗ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  ๒  แห่งๆละ  ๒  คนจํานวน    ๔  คน                  

                  รวมทั้งสิ้น  ๑๒๑  คน  
๕.  วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ สํารวจความจําเป็น  และ ก่อนเริ่มดําเนินการโครงการฯ   
 ๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และดําเนินการจัดทําแผนงาน 
 ๕.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สํานักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร   
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห  โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 
อุทยานแห่งชาติภูพาน  อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  ผู้ใหญ่บ้านทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านกลาง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านค้อน้อย   
 ๕.๔ จัดทําโครงการฯ  เสนอขอรับงบประมาณจากเทศบาลตําบลกุดไห 
 ๕.๕ ดําเนินการตามแผนงานที่วางเอาไว้ 
 ๕.๕ สรุปผล  ประเมินผลโครงการฯ  เสนอนายกเทศมนตรีตําบลกุดไห   
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๗.  สถานที่ดําเนินงาน 

  -  
๘.  งบประมาณ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท   
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๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ทําให้มีผู้นําเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน 
 ๑๐.๒ ทําให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
 ๑๐.๓ ทําให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีจิตสํานึกที่ดีในการรักต้นไม้  ปุาไม้  รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบๆ ตัวเพ่ิมมากข้ึนและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 
 

 
 

 ๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ชื่อโครงการ  
 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในอดีตที่ผ่านมา เกษตรกรที่สามารถดํารงอยู่ในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนต้องต่อสู้ดิ้นรนในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ยอมให้ถูกชักจูงไปตามกระแสเกษตรเชิงเดี่ยวแผนใหม่และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้วยเข้าใจในบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจธรรมและต้องเรียนรู้ต่อความ
เปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืน สามารถถ่ายทอดออกสู่สังคมเกษตรกรรมเป็นวงกว้าง 
ให้สามารถเรียนรู้และผสมผสานความรู้ชุดใหม่ที่เป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตใน
สังคมทันสมัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอัญเชิญแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นเครื่องนําทาง  
 การพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็น
ลําดับ การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้มุ่งเน้นการนํา
ภมูิคุ้มกันที่มีอยู่ และเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเกษตรกร
โดยนําระบบการทําการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับความสมดุลของมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ โดยจะ
ช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในไร่นา ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุด 
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนที่จะทําให้เกษตรกรสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
การเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เกษตรกรทําการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ จัดตั้งแหล่งเรียนรู้และแปลงต้นแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่
ของเกษตรกร 
 ๓.๓ สร้างเครือข่ายเกษตรกรที่ทําระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เป้าหมายโครงการ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑ แห่ง 
๕. สถานที่ดําเนินการ 
 ประชาชนพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๗.๑ เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 ๗.๒ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสุพัดตา  ลามคํา บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑ ตําบล
กุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๙ ~ 
 

 
 

๘. การดําเนินงาน 
 ๘.๑ ประสานงานกับประชาชนที่ถูกคัดเลือก เพ่ือชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการดําเนินกิจกรรม
 ๘.๒ จัดทําโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๘.๓ ดําเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตที่จะส่งเสริมและสนับสนุนตามความตามความต้องการและสิ่งที่ 
ยังขาด 

              ๘.๔ การดําเนินกิจกรรมโดย นางสุพัดตา  ลามคํา และแผนงานการเกษตร สํานักงานเทศบาลตําบล 
กุดไห 
๙. งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
๑๐. ตัวช้ีวัด 
 ๑๐.๑ จํานวนผู้เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๐.๒ จํานวนเครือข่ายผู้ดําเนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑๑.๑ เกษตรกรทําการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๑.๒ มีแหล่งเรียนรู้และแปลงต้นแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่
ของเกษตรกร 
 ๑๑.๓ มีเครือข่ายเกษตรกรที่ทําระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ 
 ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ 
๒.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทย อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น  วิถีชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคเกษตร  ดินและ
น้ําจึงเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีพ  ในอดีตบรรพบุรุษได้สร้างบ้าน  แปลงเมืองในทําเลที่มีความอุดมสมบูรณ์  
หากดินและน้ําปัจจุบันเป็นเหมือนในอดีตเกษตรกรจะปลูกอะไรก็ได้  แต่ในห้วงปัจจุบัน  คนไทยใช้ดินและน้ํา
โดยขาดการบํารุงรักษา  ประกอบกับทรัพยากรปุาไม้ถูกทําลาย  ทําให้เกิดภัยธรรมชาติ  ฝนตกหนัก  น้ําที่ไหล
มาเป็นปริมาณมากๆ  จะชะล้างผิวดิน  ทําให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปกับน้ํา  และในบางพ้ืนที่มีการ
พังทลายของดิน  เกิดดินถล่มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  นอกจากนั้นยังทําให้ดินไม่
สามารถเก็บกักน้ําฝนได้อย่างเต็มที่  จึงทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายไปด้วย  หากปล่อยให้ดินเสื่อม
คุณภาพเช่นนี้ต่อไป  จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  ผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้น  และ
จะส่งผลต่อภาคการผลิตเป็นส่วนรวม   ด้วยความห้วยใยทุกข์สุขของพสกนิกร   ประกอบกับสายพระเนตรอัน
ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ที่ทรงให้ความสําคัญกับดินและน้ํา  และมีพระราช
ประสงค์ที่จะช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์  จึงพระทานพระราชดํารัสในการนําหญ้าแฝกมาใช้  ฟ้ืนฟู  
ปูองกันการชะล้าง  การพังทลายของดิน  และรักษาความชุมชื้นของดินไว้ 
 คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก เพ่ือเน้นการขยายผลและการใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ํา เทศบาลตําบลกุดไห  จึงได้สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  นําแนวทางพระราชดําริของพระองค์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  เป็นการสาธิต  เป็น
ตัวอย่าง  เป็นการให้ความรู้  รวมทั้งรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  การใช้หญ้าแฝกให้ไปสู่ประชาชนให้ได้มากท่ีสุด 
๓.  แนวทางดําเนินการ 
 ๓.๑   พระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ 
 ๓.๒   แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
๔.  วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ําตามแนวพระราชดําริของ     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

๔.๒ เพ่ือรณรงค์และขยายผลการปลูกหญ้าแฝก  เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ําให้กว้างขวางและต่อเนื่อง 
ในเขตพ้ืนที่ตําบลกุดไห 
๕.  เป้าหมายโครงการ 
 ดําเนินงานปลูกหญ้าแฝก จํานวนไม่ต่ํากว่า  ๒๐,๐๐๐  กล้า  โดยต้องมีการดูแลรักษาและปลูก
ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องและมีผลสําเร็จในการใช้หญ้าแฝก  เพ่ือการปรับปรุงบํารุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ํา โดย
ให้ดําเนินงานแล้วเสร็จภายในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๖.  สถานที่ดําเนินการ 
 ดําเนินงานภายในเขตพ้ืนที่ตําบลกุดไห  จํานวน  ๑๑  หมู่บ้าน  โดยทําการปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ  ไหล่ถนน  คลองส่งน้ํา  อ่างเก็บน้ํา  ครึ่งวงกลมและวงกลมล้อมต้นไม้   
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

๘.๑  จัดทําโครงการเสนอต่อนายกเทศบาลตําบลกุดไห  เพื่อขออนุมัติโครงการ 
๘.๒  การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ในพ้ืนที่ตําบลกุดไหโดยกําหนดวันเริ่มต้นปลูกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

โดยซื้อกล้าหญ้าแฝกจากเกษตรกรหรือขอรับกล้าหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และสถานีพัฒนา
ที่ดินสกลนครจะเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่จะร่วม
ดําเนินการปลูกหญ้าแฝก   

 
 



~ ๔๑ ~ 
 

 
 

๘.๓  การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูก  วิธีการขยายพันธุ์และการดูแลรักษาหลังการปลูกหญ้าแฝก  
ให้สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  และให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านหญ้าแฝกให้กับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตามความเหมาะสม  รวมถึงการสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านหญ้าแฝกแก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้มีการขยายผลได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 

๘.๔  สําหรับการนับจํานวนจุดและจํานวนกล้าหญ้าแฝก  ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งดําเนินการ
ตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ต้องใช้กล้าหญ้าแฝกไม่ต่ํากว่า  ๒๐,๐๐๐  กล้า  เพ่ือให้การดําเนินงานในระยะ
เริ่มต้นมีความชัดเจน  

๘.๔.๑  การกําหนดจํานวนจุดที่ปลูกหญ้าแฝก 
๑)  การปลูกในพ้ืนที่ลาดเทริมถนน  คลอง  สระน้ํา  ระยะทางปลูก  ๓๐  เมตร      

นับเป็น  ๑  จุด 
๒) การปลูกรอบต้นไม้ ๑ ต้น ในรูปแบบการปลูกครึ่งวงกลมหรือล้อมรอบ นับเป็น ๑ 

จุด 
๘.๔.๒  การคํานวณจํานวนกล้าหญ้าแฝกต่อจุด 

๑) กล้าถุงใช้ระยะปลูกระหว่างต้น  ๑๐  เซนติเมตร  ระยะทาง  ๑  เมตร  ใช้  ๑๐  
ถุง 
๒) กล้าเปลือยรากใช้ระยะปลูกระหว่างต้น ๕ เซนติเมตร ระยะทาง ๑ เมตรใช้ ๓๐  

กล้า 
๘.๔.๓  รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ 

๑)  ปลูกในระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา จํานวนแถวการปลูกเป็นไปตามความลาดเทของ    
พ้ืนที่ 

๒) ปลูกตามไหล่ถนน  หรือ  ทางลําเลียง  ๑  แถว 
๓) ปลูกบนร่องสวน  ๑  แถว  ห่างขอบแปลง  ๓๐  เซนติเมตร 
๔) ปลูกริมคลองส่งน้ํา  ๑  แถว  ห่างขอบคลองส่ง  ๓๐  เซนติเมตร 
๕) สระน้ําปลูก  ๑  แถว 

a. แถวที่  ๑  ปลูกห่างจากขอบบ่อ  ๕๐  เซนติเมตร  จนรอบบ่อ 
b. แถวที่  ๒  ปลูกท่ีระดับทางน้ําเข้า  จนรอบบ่อ 

๖) อ่างเก็บน้ําปลูก  ๓  แถว 
a. แถวที่  ๑  ปลูกท่ีระดับทางน้ําล้นจนรอบอ่าง  ยกเว้นบริเวณคันหรือสัน

อ่างเก็บน้ํา 
b. แถวที่  ๒  ปลูกท่ีระดับสูงกว่า  แถวที่  ๑  ตามแนวดิ่ง  ๒๐ เซนติเมตร  

จนรอบอ่าง  ยกเว้นบริเวณคันหรือสันอ่างเก็บน้ํา 
c. แถวที่  ๓  ปลูกท่ีระดับต่ํากว่า  แถวที่  ๑  ตามแนวดิ่ง  ๒๐  เซนติเมตร

จนรอบอ่าง  ยกเว้นบริเวณคันหรือสันอ่างเก็บน้ํา 
๗) ปลูกครึ่งวงกลมและวงกลมล้อมต้นไม้ 

a. ต้นไม้ขนาดเล็ก  รัศมี  ๑  เมตร  เป็นระยะทาง  ๓ – ๖  เมตร 
b. ต้นไม้ขนาดกลางรัศมี  ๒  เมตรเป็นระยะทาง  ๖ – ๑๒  เมตร 
c. ต้นไม้ขนาดใหญ่รัศมี  ๓  เมตรเป็นระยะทาง  ๙ – ๑๘  เมตร 

๘.๕  สําหรับการดําเนินงานการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ภายในเขตตําบลกุดไห  มีการจัดทําแผนการปลูก
หญ้าแฝกตามกรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการในแต่ละปี  ทั้งนี้  มีสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  ให้
คําปรึกษาในการกําหนดสถานที่ปลูก  แนวทางในการปฏิบัติงานและรูปแบบการปลูก  รวมทั้งให้คําแนะนําทาง
วิชาการ  ทั้งนี้  การรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติของแต่ละหมู่บ้านให้มีการบูรณาการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในระดับตําบล  สําหรับในการปลูกตามความเหมาะสมในการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก  
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๘.๖  การประชาสัมพันธ์โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการที่จะรณรงค์และ
ขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ํา  การฟื้นฟูทรัพยากรดิน  และการรักษา
สภาพแวดล้อม  ให้กว้างขวางและมีความต่อเนื่อง  จึงจําเป็นต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ด้วยสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  

๘.๗ การติดตามผลการดําเนินงาน  มีการจัดทํารายงานเสนอ  โดยมีรายละเอียดของสถานที่ปลูกและ 
พิกัด  จํานวนจุด  จํานวนกล้าหญ้าแฝกท่ีปลูก  ภาพกิจกรรมประกอบ   
๙.  งบประมาณโครงการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๐.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ / หน่วยงานประสานงาน 
 ๑๐.๑  หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลตําบลกุดไห 
 ๑๐.๒  หนว่ยงานที่ประสานงาน:  สถานที่ออกดําเนินการกิจกรรมหมู่บ้านที่  ๑- ๑๑ 
 ๑๐.๓  หนว่ยงานที่สนับสนุนทางวิชาการ:  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 
๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑   มีการดําเนินงานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ในการปลูกหญ้าแฝก 
 ๑๑.๒  ภายในปี  ๒๕๖๔  จะมีพ้ืนที่ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ําและฟ้ืนฟูทรัพยากรดินใน
พ้ืนที่ภายในเขตพ้ืนที่ตําบลกุดไห โดยใช้พันธุ์กล้าหญ้าแฝกไม่ต่ํากว่า  ๒๐,๐๐๐  กล้า 

๑๑.๓  ทรัพยากรดินได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  เป็นการปูองกันการชะล้างพังทลายของดินและลด
ความสูญเสียหน้าดิน  เพ่ิมความชื้นและยกระดับอินทรียวัตถุในดิน 

๑๑.๔  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกษตรกร  ชุมชน  ประชาชนทั่วไป  ได้รับการปลูกจิตสํานึกในการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
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๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 
๑.ชื่อโครงการ    
 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นเสาหลักของชุมชนที่จะต้องดูแลรับผิดชอบสังคมต่อจากผู้ใหญ่ แต่จากสภาพปัญหา
ของสังคม กระแสของสังคมทุนนิยม จึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเด็กเยาวชนในด้านลบค่อนข้างมาก เห็นได้จาก 
เด็กและเยาวชนมีปัญหาติดยาเสพติด มีค่านิยมด้านการแต่งกายที่ทันสมัยและผิดแปลกไปจากวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการบริโภคแบบวัตถุนิยม ทั้งนี้ยังเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชุมชน เช่น การทะเลาะวิวาทการ
ขาดคุณธรรมและจริยธรรม และการขาดความตระหนักต่อคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นต้น จากสภาพ
ของปัญหาที่ได้กล่าวมา เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนชุมชนตําบลกุดไห เทศบาลตําบลกุดไห 
จึงจัดจัดให้มีโครงการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนขึ้นใน
ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน เพ่ือ
ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์  สร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อกัน ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมเรียนรู้พัฒนาให้เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ 
 ๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาด้านต่างๆอย่างสมวัย 
 ๓.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน 
๔. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนในตําบลเรียนรู้การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องครบครันในทุกๆด้าน 
๕. สถานที่ดําเนินงาน 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประชาชนในตําบล    จํานวน    ๕๕    คน 
๙. วิธีดําเนินการ 
 ๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ 
 ๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
 ๙.๓ สรุปผลตามโครงการ 
๑๐. งบประมาณที่ใช้จํานวน          

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. การติดตามประเมินผล    
 จากสรุปผลการดําเนินงาน  
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

๑๒.๑ สามารถส่งเสริมเรียนรู้พัฒนาให้เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ 
 ๑๒.๒ สามารถทําให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาด้านต่างๆอย่างสมวัย 
 ๑๒.๓ สามารถทําให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองและผู้อื่น 
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๑.ชื่อโครงการ    
 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พัฒนา “คน” เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัย
เด็ก วัยรุ่น วัยทํางาน และวัยชรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กเป็นวัยท่ีจะต้องได้รับการปลูกฝังสร้างคุณค่าให้กับตนเองและ
เห็นคุณค่าของผู้อื่นในการอยู่ร่วมกัน โดยให้ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ 

 เทศบาลตําบลกุดไห   เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญในการดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดํา เนินงานด้านเด็กและ
เยาวชน  เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน และสามารถที่ถ่ายทอด/
ขยายผลไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง คนทํางานด้านเด็กในชุมชน และสถานสงเคราะห์ที่จะสร้างเกราะปูองกันให้แก่เด็กได้รอดพ้น
จากสิ่งยั่วยุต่างๆ ท่ีจะนําไปพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและยั่งยืนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน 
 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
๔. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนในตําบลได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
๕. สถานที่ดําเนินงาน 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เด็กและเยาวชนในตําบล    จาํนวน    ๕๕    คน 
๙. วิธีดําเนินการ 
 ๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ 
 ๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
 ๙.๓ สรุปผลตามโครงการ 
๑๐. งบประมาณที่ใช้จํานวน          

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. การติดตามประเมินผล    
 จากสรุปผลการดําเนินงาน 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

๑๒.๑ สามารถหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ๑๒.๒ สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน 
 ๑๒.๓ สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๕ ~ 
 

 
 

  ๑.๓.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
๑.ชื่อโครงการ    
 จัดตั้งให้ความรู้เรื่องสภาเด็กและเยาวชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก มี
หน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้ง
ดําเนินการอ่ืนที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภา เด็กและเยาวชนจังหวัด 

มาตรา ๒๔ สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านวิชาการ และกิจกรรมเกี่ยวกับ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน (๒) 
จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม 
(๓) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
สนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐและเอกชน 

ดังนั้น  เทศบาลตําบลกุดไห จึงจัดตั้งและให้ความรู้เรื่องสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีให้แสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็น 
 ๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการทํางานเป็นทีม  และมีความสมัครสมานสามัคคี 
 ๓.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้หลักและการจัดตั้งสภาเด็ก 
๔. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนในตําบลมีเวทีที่จะแสดงความสามารถ  แสดงความคิดเห็น อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๕. สถานที่ดําเนินงาน 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เด็กและเยาวชนในตําบล    จาํนวน    ๕๕    คน 
๙. วิธีดําเนินการ 
 ๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ 
 ๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
 ๙.๓ สรุปผลตามโครงการ 
๑๐. งบประมาณที่ใช้จํานวน          

 จํานวน    ๓๐,๐๐๐        บาท   
๑๑. การติดตามประเมินผล    
 จากสรุปผลการดําเนินงาน 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

๑๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีให้แสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็น 
 ๑๒.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการทํางานเป็นทีม  และมีความสมัครสมานสามัคคี 
 ๑๒.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้หลักและการจัดตั้งสภาเด็ก 
 
 
 
 



~ ๔๖ ~ 
 

 
 

๑.ชื่อโครงการ    
 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมในปัจจุบัน  มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการ
เป็นอยู่ของบุคคลในหน่วยงานตลอดจนถึงเด็กและเยาวชน การการอบรมสั่งสอน  ให้ความรู้ความเข้าใจใน
การศึกษาหลักธรรม  จริยธรรมเพื่อการใช้ในการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม  จึงทําให้เด็กและ
เยาวชนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว  มาเข้าใจขาดความรู้  หลงทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสม  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่ดีต่อครอบครัว  สังคม  ตลอดจนประเทศชาติ 
๔. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนในตําบลเรียนรู้ถึงคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อนํามาใช้ในการดํารงชีวิต  เพ่ือให้สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

๕. สถานที่ดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลกุดไห 

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห 

๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประชาชนในตําบล    จํานวน    ๕๕    คน 
๙. วิธีดําเนินการ 
 ๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ 
 ๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
 ๙.๓ สรุปผลตามโครงการ 
๑๐. งบประมาณที่ใช้จํานวน          

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. การติดตามประเมินผล    
 จากสรุปผลการดําเนินงาน  
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

๑๒.๑ สามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงคุณธรรมละจริยธรรม 
 ๑๒.๒ สามารถทําให้เด็กและเยาวชนให้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๑๒.๓ สามารถทําให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่ดีต่อครอบครัว   สังคม  ตลอดจนประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๗ ~ 
 

 
 

  ๑.๓.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 
๑. ชื่อโครงการ 
 กุดไหตําบลน่าอยู่ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตําบลกุดไห  ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสภาพแวดล้อมภายในตําบลจึงได้จัดทําโครงการ
กุดไหตําบลหน้าอยู่  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาเป็นหลัก  คือ  “ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทํา  ร่วมรับผลและประเมินผล”   จึงทําให้โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านตําบล  ตรงกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  และประชาชนเองก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยความ
ภาคภูมิใจ  “โครงการบ้านเรือนน่าอยู่  หมู่บ้านสะอาด”  เป็นโครงการหนึ่งที่ประชาชนได้ร่วมกันคิดขึ้น  เพ่ือให้
หมู่บ้าน ตําบล  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด  สวยงาม  เป็นหมู่บ้าน  ตําบลน่าอยู่   
๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดโดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการหมู่บ้านของตนเอง  

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน  
๓.๓ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค  
๓.๔ เพ่ือให้บ้านเรือน  หมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง 

๔. เป้าหมายของโครงการ 
๔.๑ จัดประกวดบ้านเรือน  หมู่บ้านในตําบลกุดไห  หมู่ที่ ๑-๑๑  รวม ๑๑ หมู่  

 ๔.๒ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน    รักษาความสะอาด  สวยงาม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๔.๓ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและเกิดความรัก  ความสามัคคี 
 ๔.๔ เด็ก  เยาวชน  มีสุขภาพกายแข็งแรง  สมบูรณ์  และสุขภาพดี 
 ๔.๕ ตําบลกุดไห  เป็นตําบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 ระหว่างเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑   -    กันยายน  ๒๕๖๑  จะมีการให้คะแนนทุก  ๒  ครั้ง 
 มีการให้คะแนน  ครั้งที่   ๑   ในวันที่  ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
   ครั้งที่   ๒   ในวันที่  ๒๔ - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๗. วิธีดําเนินโครงการ 

๗.๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบลคลองหลาแบบบูรณาการเพ่ือคิดโครงการและหลักการ 
 ๗.๒ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจและประเมินหมู่บ้าน 
 ๗.๓ กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและให้คะแนน 
 ๗.๔ กําหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการออกตรวจประเมิน  ๒  ครั้ง 
 ๗.๕ ประชาสัมพันธ์โครงการให้เด็ก  เยาวชน   ประชาชน  ทุกภาคส่วนได้รับทราบ 
๘. สถานที่ดําเนินโครงการ 
 ทุกหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองหลา  อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
๙. งบประมาณโครงการ 

๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทุกภาคส่วนในตําบลกุดไห  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รักความ 
สะอาด  สวยงาม  มีความสามัคคี  รู้จักการมีส่วนร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทํา  ร่วมรับผลและ 
ประเมินผล  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
และเป็นตําบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 



~ ๔๘ ~ 
 

 
 

๑๑. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 มีการติดต่อประสานงานสมาชิกสภาเทศบาล กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ดูแลดําเนินงานตาม 
โครงการให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๙ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ    
 ถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการปฏิบัติ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตําบลกุดไห ได้ดําเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวปฏิบัติ  เพ่ือให้สอดคล้อง
รับกับการขับเคลื่อนนโยบายขยายผลการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดําริ  ให้
กว้างขวางสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎี
ใหม่  ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดและพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ  และการดําเนินชีวิต
ด้ายการพ่ึงพาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพ่ือขยายผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
๔. เป้าหมาย 

ประชาชนในตําบลที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ 

๕. สถานที่ดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลกุดไห 

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห 

๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประชาชนในตําบล    จํานวน    ๕๕    คน 
๙. วิธีดําเนินการ 
 ๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ 
 ๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
 ๙.๓ สรุปผลตามโครงการ 
๑๐. งบประมาณที่ใช้จํานวน          

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. การติดตามประเมินผล    
 จากสรุปผลการดําเนินงาน  
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ๑๒.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ  แนวคิด  การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพใน 
การพ่ึงพาตนเอง  สามารถลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๒.๒ บรรเทาปัญหาการว่างงานของคนในตําบล และการเคลื่อนย้ายแรงงานของคนในตําบล 
 ๑๒.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ  เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๐ ~ 
 

 
 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  
๒. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ 
ปัจจุบัน ทีใ่ช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมทีไ่มท่นต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที ่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแกอ่งคก์รปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุม้ครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก 
และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมไีด้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่
คนทํางานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี    หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที ่ทั่วประเทศต่อไป  
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๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดทําแผนปูองกันการทุจริตในองคก์รที่บริหาร  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
๔.๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี  

๕. พื้นทีด่ําเนินการ  
สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 

๖.วิธีดําเนินการ  
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ  
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ  

๑๐.๒ ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากร องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได ้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ  

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๒. หลักการและเหตุผล  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลเทศบาลตําบลกุดไห เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแทจ้ริงต่อไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
คํานึงถึงการมสี่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เกง่เข้ามาทํางาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลติ  

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน ๑ มาตรการ  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 ๖.๒ นําหลักเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
 ๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 



~ ๕๓ ~ 
 

 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑.๑ ผลผลิต  

 - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน ๑ มาตรการ  
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

๑.๒ ผลลัพธ์  
 - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมน่้อยกว่า ๙* %  
 - บุคลากรของเทศบาลมคีวามพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมตํ่่ากว่าระดับ ๓  
 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมคีวามโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าทีไ่ด้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๔ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล  
เทศบาลตําบลกุดไห เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่

ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง 
และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล้าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน้าทีข่องเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
กําหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่กําหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส 
กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรี มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ 
กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย 
กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสกลนคร 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจ หน้าทีข่องเทศบาลขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 ๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห  
 



~ ๕๕ ~ 
 

 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
 ๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ  
 ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ผลผลิต  
 มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมน่้อยกว่า ๔ ฉบับ  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  

 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ด้รับอยู่ในระดับดี  
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๖ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล

การ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีตําบลกุดไห ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลติ  

ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสํานักงานเทศบาล
ตําบลกุดไห โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลตําบลกุดไหเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ  

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการสํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดไห 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสํานักงานเทศบาล
ตําบลกุดไห เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสํานักงานเทศบาล
ตําบลกุดไห รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห พิจารณาทบทวนผล
การ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑต์ามที่กําหนดไว้  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ชว่งระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

 งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๗ ~ 
 

 
 

 ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวของอย่าง
เคร่งครัด  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี"  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล่องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเป็นต่อการบริหารงานของสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที ่่ เกี่ยวของ  

๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแกท่างราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไหx  
๖. วิธีดําเนินการ  

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ประจําปีงบประมาณ  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่ เกี่ยวของ  

๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  

๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๕๘ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ"  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร

ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการว่างแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ๔.๑ หัวหน้าฝุายและผู้อํานวยการกองคลัง  
 ๔.๒ เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๖.๒ จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ  
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
 ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
 ๑๐.๒ ผู้บริหารมขี้อมูลในการว่างแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  

๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๙ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 
 ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ  

๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยว
ของกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น  
 ๑๐.๒ มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
 ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เนื่องจากเทศบาลตําบลกุดไห มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง 

ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 
๕๐ (๙) ที่กําหนดให้เทศบาลมี อํานาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิด ประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - 
จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล  
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  
จํานวน ๔ ช่องทาง ได้แก ่ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
 - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
 - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ตรวจรับงาน  
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

๖.๒ นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 



~ ๖๑ ~ 
 

 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  
 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
 - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๒ ~ 
 

 
 

 ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ ไมเ่ลือกปฏิบัติ  
๒. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตําบลกุดไห บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นศูนย์บริการ
ประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําข้ออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล 
ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร 
การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ  

นอกจากนี้ เทศบาลตําบลกุดไห ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟา
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ  
 ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกกอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม ่ 
เลือกปฏิบัติ  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

ทุกกอง เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, 
ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  



~ ๖๓ ~ 
 

 
 

๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกกอง เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  
 ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่
ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๔ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน" 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลกุดไห มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม เทศบาลตําบลกุดไห จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) 
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําเหนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
สอดคล่องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ทีไ่ด้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได ้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑท์ี่ชัดเจน เทศบาลตําบลกุดไห จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วย
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มี
ระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมคีวามเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไมเ่ลือกปฏิบัติ  

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก ่ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  

๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถา้มี) และระยะเวลาทีใ่ช้ในการดําเนินการให้  
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

๖.๓ จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเวนการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก ่จัดให้มีกล้อง
วงจรปดิ ภายในสถานทีใ่ห้บริการ  
 ๖.๔ จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ได้แก ่ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู้พิการ  
 ๖.๕ จัดให้มีปาูยสามภาษา ได้แก ่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมไ่ดเ้บิกจ่ายงบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห 
 กองคลัง  
 กองช่าง 
  กองการศึกษา  
 กองสวัสดิการสังคม 
 



~ ๖๕ ~ 
 

 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๖ ~ 
 

 
 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวของในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๒. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล่องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดเีป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตําบลกุด
ไห จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อํานาจหน้าทีข่องเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 ๓.๓ เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ   
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลกุดไหให้สั้นลง  
 ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบลกุดไห  
 ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที ่และประชาชนทั่วไป  
 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลกุดไห 
 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แกผู่้ใต้บังคับบัญชา  

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติ ราชการ  

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  



~ ๖๗ ~ 
 

 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลกุดไห  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อข้อรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของ เจ้าหน้าที่  
 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 ๑๐.๔ ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลกุดไหเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให้ประชาชนมีความศรัทธา 
ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๘ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ทีเ่ป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน" และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ
รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน  

เทศบาลตําบลกุดไห เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบล
กุดไหให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 ๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อ ข้อรับบริการ  

๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได ้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดไห และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลกุดไห 
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือข้ออนุมัติ  
 ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน  
 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน  
  ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  ๖.๔.๒ ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแกป่ระชาชน  
  ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประช้าสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตูร้ับความคิดเห็นของประชาชน  
  ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  ๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  

 ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
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 ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องในการ
จัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้ 
 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ  

๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้  
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 ๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ              
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและข้อบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกร่าชการ  

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลกุดไห ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแกร่าชการ  
๔. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหารสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาข้ออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
 ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทีไ่ด้รับมอบหมายทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ ร่วมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กําหนด
มาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน ๕ เรื่อง  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
 ๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมายดําเนินการแล้วเสร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๒ ~ 
 

 
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์ 

 ๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกส่ตรีดีเด่น  
๒. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค ์ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณีย
กิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้
หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน
สังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริม
การ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ใน
การเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกยองเชิดชู
เกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น  

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรี
ที่มคีุณสมบัติ ดังนี้  
 ๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 ๒. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแกค่นทั่วไป  
 ๓. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแกค่นทั่วไป  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ  
 ๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
๔. เป้าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให้แกส่ตรีไดร้ับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน xx คน  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสตรี ดีเด่นประจําป ีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน เพ่ือดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่
สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง  

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล  

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบ และเห็นชอบ  



~ ๗๓ ~ 
 

 
 

๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 
๑ ครั้ง/ปี  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
 ๑๐.๑ ผลผลิต  
 - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๔ ~ 
 

 
 

 ๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
๒. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมสี่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษม์รดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมูบ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ทีเ่ป็น ประโยชน์แกชุ่มชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
 ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ทีไ่ด้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแกส่าธารณชนต่อไป  
 ๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
๔. เป้าหมาย  

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนทีต่ําบลกุดไห 
๕. สถานที่ดําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 ๖.๒ ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๓ จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 ๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองสวัสดิการสังคม 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน  
 
 
 

 
 
 



~ ๗๕ ~ 
 

 
 

  ๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด คละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้
สอย ในลักษณะของส่วนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากร
จากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทํา
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัย
จากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านนาอยู่นาอาศัย และที่สําคัญ สามารถใช้
บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน  
สามารถข่ายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แกค่รอบครัวอีกด้วย  

เทศบาลตําบลกุดไห ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก 
การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
กุดไหคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนใน
การใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์
ที่เกี่ยวของเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจํา
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แกเ่กษตรกร  
๔. สถานที่ดําเนินการ  

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลกุดไห  
๕. วิธีดําเนินการ  

๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลกุดไห  
 ๕.๒ ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
 ๕.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์
สาธิตเกษตรผสมผสาน  
 ๕.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
แผนงานการเกษตร สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห 

๙. ตัวชี้วัด  
๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจข้อเข้าศึกษาโครงการฯ  
๑๐. ผลลัพธ์  

๑๐.๑ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

๑๐.๒ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร  
ผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลกุดไหได้  
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๒.๕.๑ ดําเนินการใหมี้ขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย ์

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการ "จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"  
๒. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองคก์รทีน่ําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็
ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น เทศบาลตําบลกุดไห จึงไดจ้ัดทํามาตรการ "จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" ที่กําหนดดัชนีในการ
ประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคก์รที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
 ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรในองคก์รปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
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 ๒.๕.๒ มีการใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ  
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม  
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไห 
๒. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตําบลกุดไห ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไห เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
สําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตําบลกุดไห เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว เทศบาลตําบลกุดไหยังให้ความสําคัญกับ
การตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  

การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้
มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักทวงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักทวงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักทวง กรณีที่ชี้แจงข้อทักทวงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักทวง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝุายนิติการ
และ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเค่รงครัด 
เที่ยงธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไห เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการ
ทุจริต  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 ๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  

- ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไห  

- ปฏิบัติตามข้อทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลกุดไห  



~ ๗๙ ~ 
 

 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ เทศบาลตําบลกุดไห มีมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 ๑๐.๒ เทศบาลตําบลกุดไหมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๐ ~ 
 

 
 

 ๒.๕.๓ ดําเนินการใหมี้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"  
๒. หลักการและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลตําบลกุดไห มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก ่ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  

ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลตําบลกุดไห 
รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุดไหขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเ์กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 ๖.๒ จัดทําคูม่ือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุดไห  
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม  

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุดไห ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุด
ไห ตามคูม่ือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุดไห โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวของอย่างถูกต้อง  
 
 
 
 
 



~ ๘๑ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการ "ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าทีข่อง  
เทศบาลตําบลกุดไห ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ"  
๒. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลกุดไห จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลกุดไห ว่าปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ 
และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมใิห้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ  
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตําบล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตําบลกุดไห ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึง
ความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม  
๔. เป้าหมาย  

"เจ้าหน้าที่" หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม ่ 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ  
 ๖.๓ กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห 
 



~ ๘๒ ~ 
 

 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ตัวชี้วัด  
 -ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ์  
 -ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๓ ~ 
 

 
 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
๓.๑ จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  
  ๓.๑.๑ จัดใหมี้ศูนยข์้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไหให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบร่วมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" โดยมี
เจตนารมณใ์ห้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลกุดไหจึงได้ให้มีสถานที่
สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลกุดไห 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลกุดไห โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกุดไห  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน ๑ แห่ง  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดขู้อมูล  
 ๖.๒ มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กําหนด  

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ๖.๕ มีการให้ความรู้แกป่ระชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ๖.๖ มีบริการอินเตอรเ์น็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
 



~ ๘๔ ~ 
 

 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไห  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๕ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรม “การฝึกอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และ กฎหมาย

เบื้องต้นสําหรับประชาชน ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายเบื้องต้นสําหรับประชาชน ได้
ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไหให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลกุดไห 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลตําบลกุดไหมีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตั วแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐  และกฎหมายเบื้องต้นสําหรับประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน ๗๐ คน 
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน ๑๕ คน  และตัวแทนชุมชน จํานวน ๕๕ คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐ 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกุดไห 

๖. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ ๑ สํารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     สํานักปลัด  เทศบาลตําบลกุดไห 
 



~ ๘๖ ~ 
 

 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 

  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
      ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๗ ~ 
 

 
 

 ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย"  
๒. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืน  ๆ 

ดังนั้น เทศบาลตําบลกุดไหจึงได้จัดทํามาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย" ขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลกุดไห ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที ่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

พ้ืนทีท่ั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที ่ได้แก ่ 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  - แผนการดําเนินงาน  
  - แผนอัตรากําลัง  
  - แผนการจัดหาพัสดุ  
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
 
 
 



~ ๘๘ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง"  
๒. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกภ่าครัฐและภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดตุ่างๆ ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลกุดไห และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลกุด
ไห  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๙ ~ 
 

 
 

 ๓.๑.๓ มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ  
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการ "จัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไห"  
๒. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืน  ๆ 

ดังนั้น เทศบาลตําบลกุดไหจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลกุดไหได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทีเ่ข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไมน่้อยกว่า ๗ ช่องทาง  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

พ้ืนทีท่ั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ่ 
  - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห  
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลกุดไห รา้นค้าชุมชนตามชุมชน/หมูบ้าน  
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน
สืบคน้ไดเ้อง  
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟชบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  - รายการ TV  
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  



~ ๙๐ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการ “สื่อประชาสัมพันธ์”  
๒. หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญกาวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ กาวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงาน
ผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้
ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และ
น่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วม
รับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิค
และวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก ่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส  
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
 ๓.๕ เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
 ๓.๖ เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  
๔. เป้าหมาย  
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตําบลกุดไหให้แกป่ระชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
 ๔.๑ จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล  
 ๔.๒ จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
 ๔.๓ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคูม่ือการให้บริการประชาชน  
 ๔.๔ จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  
 ๔.๕ จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
 ๔.๖ จัดทําคูม่ือสําหรับประชาชน  
 ๔.๗ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน  
 ๔.๘ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
 ๔.๙ จัดทําของที่ระลึก  
 ๔.๑๐ รถโฆษณาเคลื่อนที่  
 ๔.๑๑ ปูายประชาสัมพันธ์  
 ๔.๑๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๑๓ จัดทํา spot  
 ๔.๑๔ เสียงตามสาย  
 ๔.๑๕ อ่ืนๆ   
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ  
 ๖.๒ ดําเนินการประชุม  
 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอรางรูปแบบ  
 ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
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 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห ซ่ึงออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน  
  ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าทีข่อง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 
๑. ชื่อโครงการ    
 โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ระดับตําบล     
๒. หลักการและเหตุผล 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙   กําหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
กําหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี  การจัดทํา  การเพ่ิมเติม  หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ผ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และกําหนดให้เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตําบล  เมืองพัทยา  จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีให้แล้ว
เสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลคับใช้ตั้งแต่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีสาระสําคัญดังนี้  
        ๒.๑ กําหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด    ที่
กําหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี  
   ๒.๒ การจัดทํา เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
         ๒.๓ กําหนดให้จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกิน
ศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด เพ่ือนําไปจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของจังหวัดต่อไป  
       ๒.๔ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  
          ๒.๕ กําหนดว่าแผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดําเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
         ๒.๖ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มี
ความโปร่งใส   และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  
        ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙)  เทศบาลตําบลกุดไห  จึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ทั้งนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนท้องถิ่น  รวบรวม
แนวทางและข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       สี่ปี  เสนอผู้บริหารเพ่ือให้พิจารณาความเห็นชอบและอนุมัติ แล้วจึงเห็นควร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลตําบลกุดไห  มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 
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๓. วัตถุประสงค ์ 
         ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดลําดับปัญหา  ความสําคัญของ
โครงการในแต่ละป ี
         ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๔. เป้าหมาย    
          ๔.๑ ประชาชนในพื้นท่ี   
          ๔.๒ ผู้นําชุมชน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นํากลุ่มชุมชน ชมรม
ต่างๆ  ประชาชนในชุมชน  ผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ 
          ๔.๓ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๕. วิธีดําเนินการ  
           ๕.๑ จัดทําโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
           ๕.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําเวทีประชาคม 
           ๕.๓ กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดทําเวทีประชาคมระดับตําบล 
           ๕.๔ แจ้งผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องทราบ 
           ๕.๕ ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 
           ๕.๖ ดําเนินการตามโครงการฯ 
           ๕.๗ จัดลําดับปัญหาความสําคัญของชุมชน 
           ๕.๘ สรุปลําดับปัญหาความสําคัญของชุมชน 
           ๕.๙ จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแบบ ผ.๐๑-๐๘ 
           ๕.๑๐ จัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปี 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๗. สถานที่ดําเนินการ 
           ห้องประชุมเทศบาลตําบลกุดไห   อําเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร 
๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
        ๘.๑ สํานักปลัด  เทศบาลตําบลกุดไห 
           ๘.๒ ผู้นําชุมชน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นํากลุ่มชุมชน ชมรมต่างๆ  ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง  ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน  
           ๘.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกุดบาก 
           ๘.๔ สํานักงานเกษตรอําเภอกุดบาก 
๙. งบประมาณ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑๐.๑ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดลําดับปัญหา ความสําคัญของ
โครงการในแต่ละป ี
          ๑๐.๒เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๑๑. การติดตามและประเมินผล 
          ๑๑.๑ การสังเกต 
          ๑๑.๒ การสอบถาม 
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๑. ชื่อโครงการ    
 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ระดับตําบล 
๒. หลักการและเหตุผล    
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๒๘ – ๓๑  ซึ่งกล่าวถึงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นนับว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นควรบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาได้  ระบบการ
ติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  เนื่องจากเป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานหรือดําเนินการต่างๆ 
      ปัจจุบัน   การติดตามและการประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงาน   ซึ่งจะเป็น
สิ่งสะท้อนผลการดําเนินงานได้ว่ามีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  จําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  เพ่ือให้ได้ผลประเมินที่มีความเที่ยงตรง  รวมทั้งเทศบาลตําบลกุดไหต้อง
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห  ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป  พร้อมทั้งปรับปรุง  แก้ไข  
ข้อบกพร่องต่างๆให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์  
      ๓.๑ เพ่ือตรวจและติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห 
      ๓.๒ เพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปีและ
แผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห 
     ๓.๓ เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการดําเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
สามปีและแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห 
๔. เป้าหมาย 
        ๔.๑ เพ่ือให้ทราบข้อมูลจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการและ
โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ 
      ๔.๒ เพ่ือให้ทราบข้อมูลโครงการที่ดําเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหาร 
   ๔.๓ เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขของการจัดทําแผนพัฒนา  การนําแผนพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ                                                              
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๖. วิธีดําเนินการ 
        ๖.๑ รวบรวมข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี   
          ๖.๒ รวบรวมข้อมูลโครงการในแผนดําเนินงาน   
      ๖.๓ รวบรวมข้อมูลโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
      ๖.๔ รวบรวมข้อมูลโครงการที่เบิกจ่ายจริง   
      ๖.๕ สังเคราะห์  วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๔  เพ่ือรวบรวมและรายงานผลตามข้อเท็จจริงพร้อมข้อเสนอแนะ 
๗. สถานที่ดําเนินการ 
   เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
       สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
๙. งบประมาณ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีละ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๐. วิธีการประเมินผล 
       ประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ ในห้วงเดือนเมษายน  และครั้งที่ ๒ ในห้วงเดือนกันยายน    เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป 
 



~ ๙๕ ~ 
 

 
 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑๑.๑  ได้ผลการประเมินแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลกุดไห  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปรับการ
ดําเนินงานขององค์กร 
    ๑๑.๒  เทศบาลตําบลกุดไหมีข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๖ ~ 
 

 
 

  ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกขไ์ด้โดยสะดวก  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการเทศบาลตําบลกุดไหสัญจร 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลกุดไหเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เนนการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นสําคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้
จัดทํา โครงการเทศบาลตําบลกุดไหสัญจร เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาล
ดําเนินการให้บริการ ในด้านใดบาง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือกับองคก์รเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด 
เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกป่ระชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่งอาจเสีย
ค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพ่ิมขึ้น  

๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที ่ 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  

นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

กําหนดให้ออกเทศบาลสัญจร ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลกุด
ไห โดยแบ่งเป็นแตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดทํารางโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 ๖.๒ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
 ๖.๓ ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแกป่ระชาชน  
ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน  
 ๖.๔ กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 ๖.๕ ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
 ๖.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
 ๖.๗ นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
 ๖.๘ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกุดไห  
 
 
 



~ ๙๗ ~ 
 

 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตําบลกุดไหอย่างทั่วถึง  
๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วม

รับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๘ ~ 
 

 
 

๑.ชื่อโครงการ 
 โครงการบูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน”จังหวัดสกลนคร   
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ทุกส่วนราชการ  
หน่วยงานเอกชน  ได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  “หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพ่ือออกให้บริการและนําข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาบริการ
ประชาชน  รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนและนําไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนในโอกาสต่างๆ ต่อไป  
 ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งสําหรับประชาชนในเขตตําบลกุดไห และตําบลใกล้เคียงจะสามารถ 
เข้ารับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ออกให้บริการในพ้ืนที่ได้โดยตรง  ในส่วนของเทศบาล
ตําบลกุดไห ยังสามารถจัดทําบอร์ดนิทรรศการเข้าร่วมเผยแพร่ผลการดําเนินงานกิจกรรมเด่น และแหล่ง
ท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมสําคัญๆของตําบลกุดไห รวมถึงนํากลุ่มอาชีพพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นสินค้าโอท็
อปของตําบลกุดไห อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าไหม เป็นต้น ไป
เผยแพร่ภายในงานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆในเขตจังหวัดสกลนคร และในเขตอําเภอกุดบาก และเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห จึงได้จัดทําโครงการบูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบําบัดทุกข์  
บํารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน”จังหวัดสกลนคร ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือนํานโยบายของรัฐบาล และกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ไปชี้แจงทําความเข้าใจกับ 
ประชาชนเพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น 
           ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไปให้บริการในพ้ืนที่
ได้โดยตรง  
           ๓.๓ เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถตรวจสอบ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
รับทราบปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการและพิจารณาแก้ไข  
           ๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนได้เกิดความศรัทธาต่อราชการ อันส่งผลไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการ
กับประชาชนและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาจังหวัดและประเทศโดย
ส่วนรวม  
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลกุดไห และตําบลใกล้เคียง 
 ๔.๒ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร 
 ๔.๓ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลกุดไห  
 ๔.๔ สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนต่างๆในจังหวัดสกลนคร ที่ร่วมออกหน่วยให้บริการ 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ ประสานงานกับอําเภอกุดบากและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการในครั้งนี้ 
 ๕.๒ เขียนโครงการ/อนุมัติโครงการ 
 ๕.๓ ตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน 
 ๕.๔ จัดเตรียมสถานที่และวางแผนงาน  เตรียมรูปแบบการจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ 
 ๕.๕ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด 
       ๕.๖ ติดตามประเมินผล  และสรุปผลการดําเนินโครงการ 
๖. รูปแบบการดําเนินโครงการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์ วันเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน 
 ๖.๒ จัดทําคําสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝุาย 
 ๖.๓ จัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับจัดงานและรองรับหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดสกลนคร ที่จะออก
หน่วยให้บริการ 



~ ๙๙ ~ 
 

 
 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห   
๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๙. สถานที่ดําเนินการ 
 ตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
๑๐. งบประมาณ 
 ๔ ปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ ประชาชนในเขตตําบลกุดไห และตําบลใกล้เคียงสามารถรับทราบแนวทางการพัฒนา 
ประเทศของรัฐบาล และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น 
   ๑๑.๒ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไปให้บริการในพ้ืนที่ได้
โดยตรง   
 ๑๑.๓ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดสกลนคร สามารถตรวจสอบ ติดตาม 
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับทราบปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการและพิจารณาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้  
 ๑๑.๔ สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการกับประชาชนและการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาจังหวัดและประเทศโดยส่วนรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๐ ~ 
 

 
 

 ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเป็นล้ายลักษณ์อักษรใหป้ระชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้ทราบถึงการ  
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วัน  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
๔. เป้าหมายการดําเนินการ  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีการดําเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วันทําการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๙. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๑ ~ 
 

 
 

 ๓.๓ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๓.๓.๑ ดําเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 
๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตําบลกุดไหในฐานะองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เทศบาลตําบลกุดไห โดยสํานักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตําบลกุดไหให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม เทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหกําหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห   
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลตําบลกุดไหมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหเพ่ือเป็นองค์กรใน
การยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตําบลกุดไห
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหควาต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุด
ไห ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๒ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของ แผนแม้บทชมชุนที่ว่า "แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง" การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและ
ปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมทีต่อบสนองความต้องการของชุมชนไดค้ิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
๔. เป้าหมาย  

ทุกหมูบ่้านในเขตเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. วิธีดําเนินการ  
 ๕.๑ ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ให้ญบ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
 ๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพ้ืนที ่โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมูบ่้าน  
 ๕.๓ ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ  
 ๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวของ  
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๓ ~ 
 

 
 

  ๓.๓.๒ ดําเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการแตง่ตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตําบลกุดไห ได้ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลกุดไห  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลกุดไห อย่างแข็ง
ขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลกุดไห ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริม
กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน  
เทศบาลตําบลกุดไห นั่นคือได้ทําหน้าทีอ่ย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมูบ้านทั้ง ๑๑ หมบู้าน  
๕. วิธีการดําเนินการ  

๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลกุดไห อย่างแข็งขัน 
สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลกุดไห ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน 
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลกุดไห ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น 
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทํา
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห  
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห  
 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๔ ~ 
 

 
 

  ๓.๓.๓ ดําเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไห ให้มีประสิทธิภาพ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เปูาหมาย หรือไม ่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป  

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไหมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลกุดไหและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลกุดไห  

๓.๓ เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลกุดไห  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะทํางานและเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
 ๖.๒ จัดทําโครงการและข้ออนุมัติโครงการ  
 ๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
 ๖.๔ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลกุดไห ประกอบด้วย  
  (๑) ผู้แทนชุมชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน  
  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)  
  (๕) หัวหน้าสํานักปลัด  
  (๖) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป  

๒ คน 
๒ คน 
 ๒ คน  
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  



~ ๑๐๕ ~ 
 

 
 

ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  
   ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไหตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
   ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไหปละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้เทศบาลตําบลกุดไหทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตําบลกุดไห  
   ๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลxx*  
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  

๔) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตําบลกุดไหมอบหมาย  
 ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ๖.๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
 ๖.๗ การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
 ๖.๘ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตําบลกุดไหพร้อม
ตัวชี้วัด  
 ๖.๙ การติดตามและประเมินผล  
 ๖.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการ  
แก้ไขต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๖ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ 
 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกุดไห 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงาน
ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้
ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจ
ให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจ
ของเทศบาล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น
อย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ 
 ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ ,สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, วีดีทัศน์ , สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ , เพจ , Line , 
Face book , Web site  

  ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 ๓.๕ เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดดีกิจกรรมเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๓.๖ เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
๔. เป้าหมาย 
     เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตําบลกุดไหให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 ๔.๑ จัดทําวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 
 ๔.๒ จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 ๔.๓ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 ๔.๔ จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 ๔.๕ จัดทําภาพเคลื่อนไหว /ภาพยนตร์ / วีดีทัศน์ 
 ๔.๖ จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 ๔.๗ ปูายประชาสัมพันธ์ 
 ๔.๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๙ เครื่องกระจายเสียงทางไกล 
 ๔.๑๐ ปูายประชาสัมพันธ์ 
 ๔.๑๑ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๑๒ รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 ๔.๑๓ อ่ืนๆ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
     ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ดําเนินการประชุม 
 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 



~ ๑๐๗ ~ 
 

 
 

 ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     สํานักปลัด  เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลกุดไห ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๘ ~ 
 

 
 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๑ มีการจัดว่างระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  

  ๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผูก้ํากับดูแล  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
๒. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลกุดไห เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมี
การกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบ
ภายในมาใช้โดยร่วม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยัง
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่าง
มีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวของจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
กุดไหเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องทางราชการ  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ  
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
 ๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
 ๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
๔. เป้าหมาย  

พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานคร ูและเจ้าหน้าทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีการดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ  
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ  
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ ร่วมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท 
ว่าเป็นไปโดยมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพ่ือให้  
มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคแ์ละสอดคล้องกับนโยบาย  

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
 



~ ๑๐๙ ~ 
 

 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลกุดไห  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
 ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
 ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๐ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลเทศบาลตําบลกุดไห จึงได้มีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์รของเทศบาลตําบลกุดไห  
 ๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดไห ทราบตามแบบที่ระเบียบ
ฯ กําหนด  
 ๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ตามกําหนด  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร  
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานยอย  
 ๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจงให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนนการประเมิน
องคป์ระกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒  

๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยร่วม  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๑ ~ 
 

 
 

 ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี้การจัดทําแผนการปรับปรุง  
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผูก้ํากับ ดูแล  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการ
บริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุม
ด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ
จัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไมม่ีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

เทศบาลตําบลกุดไห พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ  
ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกุดไห ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ 
ที่อาจมีข้ึน  

๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถวนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแกผู่้บริหารในการ  
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ  
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
๔. เป้าหมาย  

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกุดไห เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงาน
และการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์ 
๕. วิธีดําเนินการ  

๕.๑ แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖  

๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตําบลและผู้บริหารทราบ 
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๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ  
เทศบาลตําบลกุดไห  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลกุดไห  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  

๙. ประโยชน์ทีค่่าดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงคท์ีว่่างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
 ๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ  
 ๙.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีว่างไว้  
 ๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ไดด้ําเนินการแก้ไข  
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน  
 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๑๑๓ ~ 
 

 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้  

 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย  
๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกําหนด 
หน้าทีข่องงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์ 

เทศบาลตําบลกุดไห จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลกุดไหเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม  

๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาล พนักงานคร ูพนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีการดําเนินการ  
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้ง เทศบาลตําบลกุดไหได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวของอย่างเคร่งครัด  

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน ร่วมถึง  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ้าน  
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลกุดไห  
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ทีบ่อร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลกุดไห  
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  

 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน  

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตําบลกุดไห จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาล
ตําบลกุดไห รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลกุดไหได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด  
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน ร่วมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน



~ ๑๑๔ ~ 
 

 
 

ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลกุดไห 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ข้อรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
  - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได ้ 

 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน  

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลกุดไห จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่เทศบาลตําบลกุดไห รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)  
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาล
ตําบลกุดไห ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวของ อย่างเคร่งครัด  
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ  
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติต้นเหมาะสม 
และข้อมูลการลา เป็นต้น  

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินทีไ่มเ่ป็นธรรม  

 - นายกเทศมนตรีตําบลกุดไห ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที ่สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ตัวชี้วัด  
  กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
 ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
เทศบาลตําบลกุดไห และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ได้  
 
 
 
 



~ ๑๑๕ ~ 
 

 
 

 ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานทีต่้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
สร้างความสะดวกให้แกป่ระชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอ
ภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกไมพ่บข้อบกพรอ่ง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได ้ 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานของ
องคก์รให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได ้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผย
เพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนทีห่รือผู้รับบริการ  
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๖ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของเทศบาล
ตําบลกุดไห 
๒. หลักการและเหตุผล 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลัง
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมี
การดําเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพ  

กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลตําบลกุดไห  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลกุดไห เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
๔. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๕. วิธีการดําเนินการ  
 - มีการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลกุดไห ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห  
๙. ตัวชี้วัด  

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  
๑๐. ผลลัพธ์  

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลกุดไห ทําให้เกิดความ
โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตําบลกุดไห  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๗ ~ 
 

 
 

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลกุดไห เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) เทศบาล
ตําบลกุดไห จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ 
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความร่วมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก 
การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลกุดไห  
๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลกุดไห ให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง

คุ้มค่า  
๔. เป้าหมาย  

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ได้แก ่กรรมการตรวจการจ้าง  

๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น 
กรรมการ แต่เทศบาลตําบลกุดไห ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง
ซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไมต่้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ผลลัพธ์  

การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลกุดไห มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน  
 
 



~ ๑๑๘ ~ 
 

 
 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
  ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล 
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการ
ให้แก ่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลกุด
ไห ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวของกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีไ่ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

ดังนั้น เทศบาลตําบลกุดไหจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญกา้วหน้า  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทํางานตาม 
บทบาทและอํานาจหน้าที่  
 ๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน ๑๒ คน  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

ทั้งในเทศบาลตําบลกุดไห และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
๖. วิธีการดําเนินการ  

๖.๑ ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลและหน่วยงาน  
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
 ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ  

๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน  
นายกเทศมนตรีตําบลกุดไห  

๖.๔ ฝุายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก  
เทศมนตรีตําบลกุดไหทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมคีวามรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นไดร้ับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
 ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  



~ ๑๑๙ ~ 
 

 
 

๑๑. ตัวชี้วัด  
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน ๑๒ ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒๐ ~ 
 

 
 

 ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ 
สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการ
พัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองคก์ร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลตําบลและลดการทุจริต  

เทศบาลตําบลกุดไห จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได ้ 
 ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าทีข่องตนเองมากขึ้น  
๔. เป้าหมาย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน ๑๒ คน  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีการดําเนินงาน  
 ๖.๑ จัดทําคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
 ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  
ต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจําป ีการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่าง  ๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒๑ ~ 
 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวของกับหลายองค์ประกอบ และ
หลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหา ร่วมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล  

เทศบาลตําบลกุดไห เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นมคีวามเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทํางาน  
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
๔. เป้าหมาย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน ๑๒ คน  
๕. พื้นทีด่ําเนินงาน  

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดําเนินงาน  
 ๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด   
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
  - แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
   ฯลฯ 
 ๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ผลลัพธ์  

การพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒๒ ~ 
 

 
 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต  
  ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวก
พ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่
ที่ได้รับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ 
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจใน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
๓. วัตถุประสงค์  

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  
 ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ
เทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒๓ ~ 
 

 
 

  ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลกุดไห มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความกาวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญกาวหน้าได้นั้น 
จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและ
ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตําบลกุดไหใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
ท้องถิ่น  

เทศบาลตําบลกุดไหพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและ
พัฒนา เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 ๒. เพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 ๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลกุดไห  
๔. เป้าหมาย  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลกุดไหเข้ามามสี่วนร่วมใน
การเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. สถานที่ดําเนินการ  

ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลกุดไห  
๖. วิธีดําเนินงาน  

๖.๑ แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการ  
ทุจริตเทศบาลตําบลกุดไห  

๖.๒ จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องคก์ร ส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการ  
ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

๖.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายทีไ่ด้รับการแต่งตั้งมสี่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลกุดไห ในการร่วม
คิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต  

๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต  
๖.๕ ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตําบลกุดไห กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
 



~ ๑๒๔ ~ 
 

 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ใช้จ่ายงบประมาณร่วมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลกุดไห  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 ๑๐.๒ ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 ๑๐.๓ ทําให้เกิดความรว่มมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลกุดไห  


