
คำนนำน

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศกัยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาให้เกดิความเสีย
หายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
เป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจงึเป็นสิ่งสำาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจรญิก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับตา่งประเทศไดอ้ย่างทดัเทียม ที่จะตอ้งประสานความรว่มมือ
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรว่มกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป
พรอ้มๆ กนั โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตย์สจุริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดา
เนินชีวติที่สมควรและมีคุณค่า

เพื่อให้การดำาเนินการดังกล่าว บรรลุผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม งานบริหารทั่วไป สำานักงานปลัด เทศบาลตำาบล
กุดไห จงึได้จดัทำาแผนปฏิบิบัตกิารปงองกันการทจุรติ ป ป( (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖ป) ของเทศบาลตำาบลกุดไห ข้ึน เพื่อขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการปงองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบิบัติ และเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ของเทศบาลตำาบลกุดไห ให้บรรลุเปงาหมายและผลสัมฤทธิตตาม วสิัยทัศน์กำาหนดไว้ และ
เป็นการถือปฏิบิบัติตาม คำาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปงองกันและแก้ไขปัญหาการทจุรติและประพฤติมิ
ชอบ ซ่ึงเป็นนโยบายระดับชาติ ดว้ย

    งานบริหารทัว่ไป  สำานักปลัด
         เทศบาลตำาบลกุดไห



สนรบัญ

คำานำานำา ...........................................................................................................................................................๒
ส่วนที่ ๑ บทนำา...............................................................................................................................................ป
       องค์ประกอบประกอบด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทจุรติในองค์กร.........................................................๕
หลกัการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทจุรติขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน)....................๖
วตัถุประสงค์ของการจัดทำาแผน............................................................................................๗
เปงาหมาย..............................................................................................................................๘
ประโยชน์ของการจดัทำาแผน................................................................................................๘

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบิบัติการปงองกันการทุจริต......................................................................................................๙
           องค์ประกอบประกอบดว้ย

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำานวนงบประมาณทีด่ำาเนินการ ป ป( 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ป) แยกตาม ป มิต.ิ.............................................................................๑๐

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบิบัติการฯ......................................................๑๙



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

เทศบนลตำนบลกุดไห

อำนเภอกุดบนก จังหวััดสกลนคร



บทนำำ
๑.กำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกดิกำรทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทจุรติในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน มวีัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูใ่นองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตทีอ่าจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วย
งานที่อาจเกีย่วข้องกับการกระทำาทุจรติ เพื่อพิจารณาวา่การควบคุมและการปอองกันการทจุรติที่มีอยู่ในปจจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

กำรทุจรติในระดบัท้องถิ่น พบวา่ ปจจจัยทีม่ีผลต่อการขยายตวัของการทุจรติในระดับท้องถ่ิน ไดแ้ก่ การกระ
จายอำานาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำานาจมีวัตถุประสงค์สำาคัญเพือ่การ
บริการตา่งๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสทิธิภาพมากข้ึน แตใ่นทางปฏิบัติ
ทำาให้แนวโน้มของการทุจรติในท้องถ่ินมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จำาแนกเปนน ๗  ประเภท ดงัน้ี
1) การทุจริตดา้นงบประมาณ การทำาบัญชีการจัดซ้ืือจดัจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย

ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

2) สภาพหรือปจญหาที่เกิดจากตวับุคคล
3) สภาพการทุจรติอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปจญหาของการทจุรติที่เกิดจากการขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปจญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปจญหาของการทจุรติที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคสว่นต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปจญหาของการทจุรติที่เกิดจากอำานาจ บารมี และอิทธพิลท้องถ่ิน
สำเหตุและปัจจัยท่ีนำำไปส่ก่ำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเปนนประเดนนได ้ดงัน้ี
1) โอกำส แม้ว่าในปจจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปอองกันและปราบปรามการทจุรติแตพ่บ

วา่
ยังคงมีช่องวา่งที่ทำาให้เกิดโอกาสของการทจุรติ ซ่ึืงโอกาสดงักลา่วเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายทีไ่ม่เข้มแขงง 
กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอำานาจหน้าทีโ่ดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงกงเปนนอีกโอกาสหน่ึงทีท่ำาให้เกิดการ
ทุจรติ

2) สิ่งจ่งใจ เปนนที่ยอมรับวา่สภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำาให้คนในปจจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสรา้งความร่ำารวย ดว้ยเหตุผลน้ีจึงเปนนแรงจูงใจให้เจา้หน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำาพฤติกรรมการทจุรติมากยิ่ง
ข้ึน

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทจุรติในปจจจุบันมีรูปแบบที่ซัืบซ้ือนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจรติ

เชิงนโยบายทีท่ำาให้การทุจริตกลายเปนนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส
ที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนนการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทจุรติของบุคคลเหล่าน้ี
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4) กำรผ่กขำด ในบางกรณีการดำาเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจดัซ้ืือ - จดัจา้ง เปนนเรื่องของการผูกขาด ดังน้ัน
จึงมีความเกีย่วข้องเปนนห่วงโซ่ืผลประโยชน์ทางธรุกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมกีารให้สินบนแก่เจา้หน้าที่เพื่อให้ตนเองได้
รับสิทธใินการดำาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การผูกขาดในโครงการก่อสรา้งและ
โครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐ

5) กำรไดร้ับค่ำตอบแทนท่ีไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอตอ่รายจา่ย ความยากจนถือเปนนปจจจัยหน่ึงทีท่ำาให้
ข้าราชการมีพฤตกิรรมการทุจรติ เพราะความตอ้งการที่จะมีสภาพความเปนนอยู่ที่ดข้ึีน ทำาให้เจา้หน้าที่ตอ้งแสวงหาช่อง
ทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

6) กำรขำดจรยิธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ืือสตัย์สุจรติเปนนคุณธรรมที่ไดร้ับการเน้นเปนนพิเศษถือว่า
เปนนเครือ่งวดัความดขีองคน แต่ในปจจจุบัน พบวา่ คนมีความละอายตอ่บาปและเกรงกลวับาปน้อยลง และมีความเหงน
แก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเปนนที่ตั้งมากกวา่ที่จะยึดผลประโยชน์สว่นรวม
     ๗ ) มีค่ำนิยมท่ีผิด ปจจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซ่ืือสัตย์สจุริตเปนนยกย่องคนที่มี
เงิน คนทีเ่ปนนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนทีม่ีตำาแหน่งหน้าที่การงานสูง ดว้ยเหตุน้ี ผู้ที่มีคา่นิยมที่ผิดเหงนว่าการทจุรติเปนนวิถี
ชีวติเปนนเรือ่งปกติธรรมดา เหงนคนซ่ืือเปนนคนเซ่ือ เหงนคนโกงเปนนคนฉลาด ย่อมจะทำาการทจุรติฉ้อราษฎรบั์งหลวง โดย
ไม่มีความละอายตอ่บุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

๒.หลกักำรและเหตุผล
ปจจจุบันปจญหาการทุจรติคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเปนนปจญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับ

ซัืบซ้ือนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกวา้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ่ความมั่นคงของชาติ เปนนปจญหาลำาดบัต้นๆ ที่ขัด
ขวางการพฒันาประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทกุภาคส่วนในสังคมไทย ไม่วา่จะ
เปนนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวา่เปนนองค์กรที่
เอื้อตอ่การทุจริตคอร์รปัชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทจุรติตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึืงไดส้่งผล
สะเทือนตอ่กระแสการกระจายอำานาจและความศรทัราต่อระบบการปกครองสว่นท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทจุรติคอรร์ัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดบัดชันีชี้วดัภาพลกัษณ์คอรร์ัปชั่น 
(Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึืงเปนนเครื่องมือทีใ่ช้ประเมินการทจุรติคอรร์ัปชั่นทั่วโลกที่จดัโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา่ ผลคะแนนของประเทศไทยระหวา่งปี ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเตงม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗ ๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก 
และเปนนอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซีืยนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีืย และล่าสดุพบวา่ผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลำาดบัที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึืงสามารถสะท้อนให้
เหงนวา่ประเทศไทย เปนนประเทศที่มีปจญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง

 แม้วา่ในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เหงนถึงความพยายามในการปราบปรามการปอองกันการ
ทุจรติไม่วา่จะเปนน การเปนนประเทศภาคีภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทจุรติ (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจดัตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการปอองกันปราบปรามทุจรติแห่งชาติไดจ้ัดทำายุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการปอองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแลว้ ๓ ฉบับ แต่ปจญหาการทุจรติในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตทุี่ทำาให้การทจุรติ
เปนนปจญหาทีส่ำาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปจจจัยทางดา้นพื้นฐานโครงสรา้งสังคม ซ่ึืงเปนนสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
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ความสัมพันธ์แนวดิง่ (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำาให้สังคมไทยยึดตดิกบัการ
ช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพีน้่องและพวกพ้อง ยดึตดิกับกระแสบริโภคนิยม วตัถุนิยม ตดิความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำานาจ คนไทยบางสว่นมองวา่การทุจรติคอร์รัปชั่นเปนนเรือ่งปกติที่ยอมรบัได ้ซ่ึืงนับไดว้่าเปนน
ปจญหาที่ฝัจงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดตีหรือกล่าวไดว้า่เปนนสว่นหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปจจจัยในด้านการทำางานที่ไม่ไดบู้รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไวด้้วยกัน จึงส่งผลให้การทำางานของกลไก
หรือความพยายามที่ไดก้ล่าวมาข้างตน้ไม่สามารถทำาได้อยา่งเตงมศักยภาพ ขาดความเข้มแขงง

ปจจจุบันยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการปอองกันและปราบปรามการทุจรติที่ใชอ้ยู่เปนนฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึืงมุ่งสู่การเปนนประเทศที่มีมาตรฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม เปนนสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทจุรติทุกรปูแบบ โดยได้รบัความรว่มมือจากฝัาายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพือ่ให้ประเทศไทยมีศกัดิ์ศรแีละเกียรตภิูมิในดา้น
ความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำาหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต” มีเปอา
หมายหลกัเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึืงการที่ระดบัคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบรหิารงานภาครัฐตอ้งมีระดบัธรรมาภิ
บาลที่สูงข้ึน เจา้หน้าที่ของรัฐและประชาชนตอ้งมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เปนนอยู่ในปจจจุบัน ไม่ใชต้ำาแหน่งหน้าที่ใน
ทางทจุรติประพฤติมิชอบ โดยได้กำาหนดยุทธศาสตรก์ารดำาเนินงานหลักออกเปนน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ สรา้งสังคมไม่ทนต่อการทุจรติ
ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต
ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สกดักัน้การทุจรติเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ พัฒนาระบบปอองกันการทุจรติเชิงรกุ
ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทจุรติ
ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังน้ัน เพื่อให้การดำาเนินการขับเคลื่อนดา้นการปอองกันและปราบปรามการทุจรติบังเกดิผลเปนนรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติเปนนไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์วา่ดว้ยการปอองกันและปราบปรามการทจุรติระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) เทศบาลตำาบลกุดไหจึงไดต้ระหนักและให้ความสำาคัญกับการบริหารจดัการที่มีความโปร่งใส สรา้งค่านิยม 
วัฒนธรรม สุจรติให้เกิดในสังคมอยา่งยั่งยืน จึงไดด้ำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการปอองกันการทุจริต เพื่อกำาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนดา้นการปอองกันและปราบปรามการทจุรติผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตา่งๆ ที่เปนนรูป
ธรรมอยา่งชัดเจน อันจะนำาไปสู่การปฏิบัตอิย่างมีประสิทธภิาพ บรรลวุัตถุประสงค์และเปอาหมายของการปอองกันและ
ปราบปรามการทจุรติอย่างแท้จรงิ

๓.วตัถุประสงค์ของกำรจัดทำำแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำาบลกุดไห
๒) เพื่อยกระดับจิตสำานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝัาายการเมือง ข้าราชการ

ฝัาายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำาบลกุดไห รวมถึงประชาชนในพืน้ที่
๓) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำาบลกุดไหเปนนไปตามหลกับริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance)
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๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่ม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำาบลกุดไห

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ ของเทศบาลตำาบล
กุดไห

๔.เป้ำหมำย
๑) ข้าราชการฝัาายการเมือง ข้าราชการฝัาายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำาบลกุดไห รวมถึงประชาชนใน

พื้นที่ มีจิตสำานึกและความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปอองกันปจญหาเกี่ยวกับการทจุรติและประพฤตมิิชอบของ
ข้าราชการ

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรอืบริหารราชการของเทศบาลตำาบลกดุไห

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำาบลกดุไหที่มีเข้มแขงง
ในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดลุการใช้อำานาจอยา่งเหมาะสม

๕) เทศบาลตำาบลกุดไหมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำาการทุจรติและประพฤติมิชอบจน
เปนนที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

๕. ประโยชน์ของกำรจัดทำำแผน
๑) ข้าราชการฝัาายการเมือง ข้าราชการฝัาายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำาบลกุดไห รวมถึงประชาชนใน

พื้นที่ มีจิตสำานึกรกัท้องถ่ินของตนเอง อันจะนำามาซ่ึืงการสร้างคา่นิยม และอุดมการณใ์นการต่อตา้นการทุจริต (Anti –
Corruption) จากการปลกูฝัจงหลักคณุธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำา
มาประยุกตใ์ช้ในการทำางานและชีวติประจำาวัน

๒) เทศบาลตำาบลกุดไหสามารถบริหารราชการเปนนไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เปนนธรรมและตรวจสอบได้

๓) ภาคประชาชนมีส่วนรว่มตั้งแตร่่วมคดิ รว่มทำา รว่มตดัสินใจรวมถึงรว่มตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำานึกรกัท้องถ่ิน อันจะนำามาซ่ึืงการสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแขงงในการเฝัอาระวังการทุจรติ

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของเทศบาล
ตำาบลกดุไหทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รที่มีความเข้มแขงงในการเฝัอาระวังการทจุรติ

๕) เทศบาลตำาบลกุดไหมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำาการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนนที่ยอมรับจากทกุภาคสว่นให้เปนนองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ดา้นการปอองกันการทจุรติ
อันจะส่งผลให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเกิดความภาคภูมใิจและให้ความร่วมมือเปนนเครือข่ายในการเฝัอาระวังการทจุรติที่
เข้มแขงงอย่างยั่งยืน



เทศบาลตำาบลกุดดไห อำำาเภอำกุดดบากุ จังหงหวัดหดสกุลนคร

มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

- - -
สหงคมท่ีไม่ จิตสำนนึกกและ กนรมีส่วนึร่วมของชุมชนึและ
ทนต่อำกุาร ควนมตระหนึัก บูรณนกนรทุกภนคส่วนึเพื่อต่อต้นนึ
ทดจังริต แก่บุคลนกรท้ัง กนรทุจริต

ข้นรนชกนรกนร
เมือง ฝ่นยบริหนร เพื่อเพิ่มประสิทธิภนพและพัฒนึน
ข้นรนชกนรกนร ศักยภนพในึกนรพัฒนึนท้องถิ่นึ
เมืองฝ่นยสภนท้อง - - -
ถิ่นึ และฝ่นย จริยธรรม
ประจำนขององคกกร
ปกครองส่วนึ - -
ท้องถิ่นึ ปัญหนกนรทุจริต คอรกรัปช่ันึ

สำนนึกกและควนม ครอบครัวอบอุ่นึ
ตระหนึักแก่
ประชนชนึทุกภนค และกฏหมนยสำนหรับผูู้สูงอนยุ
ส่วนึในึท้องถิ่นึ

หลักชัยของครอบครัว

พิทักษกส่ิงแวดล้อม

สนึับสนึุนึศูนึยกกนรเรียนึรู้ตนม
ปรัชญนเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่ออนึุรักษกดินึและนึ้ำน
-

สำนนึกกและควนม เรียนึรู้เพื่อพัฒนึนเด็กและเยนวชนึ
ตระหนึักแก่เด็ก -
และเยนวชนึ ส่งเสริมและพัฒนึนเด็กและเยนวชนึ

แผนปฏิบหติกุารป้อำงกุหนกุารทดจังริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

๑.กุารสร้าง ๑.๑ กนรสร้นง ๑.๑.๑ (๑) โครงกนรเสริมพลัง ๒๐,๐๐๐

๑.๑.๑ (๒) โครงกนรศกกษนดูงนนึ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๑.๑.๒ (๑) โครงกนรคุณธรรม ๑๐,๐๐๐

๑.๑.๒ (๒) โครงกนรธรรมสัญจร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑.๑.๓ (๑) โครงกนรประชุมสัมมนึน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๑.๒ กนรสร้นงจิต ๑.๒.๑ (๑) โครงกนรสนนึฝันึวัยใส ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๒.๑ (๒) โครงกนรอบรมสิทธิ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๒.๑ (๓) โครงกนรสตรีเข้มแข็ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๑.๒.๒ (๑) โครงกนรวันึผูู้สูงวัยเป็นึ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑.๒.๒ (๒)โครงกนรปลูกต้นึไม้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๑.๒.๒ (๓) โครงกนรอนสนสมัคร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๑.๒.๓ (๑) โครงกนรส่งเสริมและ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑.๒.๓ (๒) โครงกนรปลูกหญ้นแฝก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๓ กนรสร้นงจิต ๑.๓.๑ (๑) โครงกนรกระบวนึกนร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๓.๑ (๒) โครงกนรแนึวทนงกนร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐



มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

- - -
ควนมรู้เร่ืองสภนเด็กและเยนวชนึ

-
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนึน
คุณภนพเด็กและเยนวชนึ

นึ่นอยู่
- -

ปรัชญนเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนึว
ทนงปฏิบัติ

มิติท่ี ๑ รวัดม ๑๙ โครงกุาร

๑.๓.๒ (๑) โครงกนรจัดตั้งให้ ๓๐,๐๐๐

๑.๓.๒ (๒) โครงกนรส่งเสริม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑.๓.๓ (๑) โครงกนรกุดไหตำนบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๑.๓.๓ (๒) โครงกนรถ่นยทอด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐



มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

กิจกรรมประกนศเจตจำนนึงต่อต้นนึ - - - -
ราชกุารเพ่ือำ จำนนึงทนงกนรเมือง กนรทุจริตของผูู้บริหนรองคกกร
ป้อำงกุหนกุาร ในึกนรต่อต้นนึกนร ปกครองส่วนึท้องถิ่นึ
ทดจังริต ทุจริตของ

ผูู้บริหนร

- - - -
สร้นงควนมโปร่ง โปร่งใสในึกนรบริหนรงนนึบุคคล
ใสในึกนรปฏิบัติ - - - -
รนชกนร มอบหมนยของนึนยกองคกกร

ปกครองส่วนึท้องถิ่นึ ปลัดองคกกร
ปกครองส่วนึท้องถิ่นึ และหัวหนึ้น
ส่วนึรนชกนร

- - - -
โปร่งใสในึกนรพิจนรณนเล่ือนึขั้นึ

- - - -
เบิกจ่นยเงินึตนมเทศบัญญัติงบ

- - - -

- - - -
โปร่งใสในึกนรใช้จ่นยเงินึงบ

- - - -

- - - -
สนธนรณะและกนรบริกนรประชนชนึ
เพื่อให้เกิดควนมพกงพอใจแก่ประชนชนึ
โดยทัดเทียมกันึและไม่เลือกปฏิบัติ

- - - -

๒.กุารบริหาร ๒.๑ แสดงเจต

๒.๒ มนตรกนร ๒.๒.๑ (๑) มนตรกนรสร้นงควนม

๒.๒.๑ (๒) มนตรกนรออกคำนส่ัง

๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม "สร้นงควนม

เงินึเดือนึ"
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม "ควบคุมกนร

ประมนณรนยจ่นยประจำนป""
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม "กนรพัฒนึน
แผูนึและกระบวนึกนรจัดหนพัสดุ"
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม "สร้นงควนม

ประมนณ"
๒.๒.๒ (๔) มนตรกนรเผูยแพร่ข้อมูล
ข่นวสนรด้นนึกนรจัดซื้อ-จัดจ้นง

๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมกนรจัดบริกนร

๒.๒.๓ (๒) มนตรกนร "ยกระดับ
คุณภนพกนรบริกนรประชนชนึ"



มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

- - - -
ใช้ดุลยพินึิจและ กนรปฏิบัติงนนึ
ใช้อำนนึนจหนึ้นท่ี - - - -
ให้เป็นึไปตนมหลัก และระยะเวลนกนรปฏิบัติรนชกนร
กนรบริหนรกิจกนร - - - -
บ้นนึเมืองท่ีดี อำนนึนจอนึุมัติ อนึุญนต ส่ังกนร เพื่อ

ลดขั้นึตอนึกนรปฏิบัติรนชกนร
- - - -

ของนึนยกองคกกรปกครองส่วนึ
ท้องถิ่นึ

- - - -
เกียรติแก่หนึ่วย ประกนศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นึ

- - - -
ดำนเนึินึกิจกนร ประชนชนึผูู้มีจิตสนธนรณะ
กนรประพฤติ - - - -
ปฏิบัติตนึให้เป็นึ ประชนชนึผูู้ปฏิบัติตนมปรัชญน
ท่ีประจักษก เศรษฐกิจพอเพียง

- - - -
จัดกนร ในึกรณีได้
ทรนบหรือรับแจ้ง - - - -
หรือตรวจสอบพบ มือกับหนึ่วยตรวจสอบท่ีได้ดำนเนึินึ
กนรทุจริต กนรตนมอำนนึนจหนึ้นท่ีเพื่อกนรตรวจ

สอบ ควบคุม ดูแล กนรปฏิบัติ
รนชกนรของเทศบนลตำนบลกุดไห

- - - -
กับหนึ่วยงนนึตรวจสอบท้ังภนครัฐ
และองคกกรอิสระ

- - - -

๒.๓ มนตรกนรกนร ๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมกนรลดขั้นึตอนึ

๒.๓.๑ (๒) โครงกนรกนรลดขั้นึตอนึ

๒.๓.๒ (๑) มนตรกนรกนรมอบ

๒.๓.๒ (๒) มนตรกนรมอบอำนนึนจ

๒.๔ กนรเชิดชู ๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมกนรมอบ

งนนึ/บุคคล ในึกนร ๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

๒.๕ มนตรกนร ๒.๕.๑ (๑) มนตรกนร "จัดทำนข้อ
ตกลงกนรปฏิบัติรนชกนร"
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ให้ควนมร่วม

๒.๕.๒ (๒) มนตรกนร "ให้ควนมร่วม

๒.๕.๓ (๑) มนตรกนร "แต่งตั้งผูู้รับ
ผิูดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนึ"



มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

- - - -
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนึกรณีมีบุคคล
ภนยนึอกหรือประชนชนึกล่นวหน
เจ้นหนึ้นท่ีของเทศบนลตำนบลกุดไห
ว่นทุจริตและปฏิบัติรนชกนรตนม

มิติท่ี ๒ รวัดม - - - -

๒.๕.๓ (๒) มนตรกนร "ดำนเนึินึกนร

อำนนึนจหนึ้นท่ีโดยมิชอบ"

    ๑๐ มาตรกุาร ๑๐ กุิจังกุรรม      
 ๑ โครงกุาร



มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

- - - -
บทบาทและ เผูยแพร่ข้อมูลข่นว ศูนึยกข้อมูลข่นวสนรของเทศบนล
กุารมีส่วัดน สนรในึช่องทนงท่ี ตำนบลกุดไห ให้มีประสิทธิภนพ
ร่วัดมขอำงภาค เป็นึกนรอำนนึวย
ประชาชน ควนมสะดวกแก่

ประชนชนึได้มี
ส่วนึร่วมตรวจสอบ หมนยเบื้องต้นึสำนหรับประชนชนึ
กนรปฏิบัติรนชกนร - - - -
ตนมอำนนึนจหนึ้นท่ี มูลข่นวสนรท่ีสำนคัญและหลนกหลนย
ขององคกกรปก - - - -
ครองส่วนึท้องถิ่นึ ข้อมูลข่นวสนรด้นนึกนรเงินึ กนรคลัง
ได้ทุกขั้นึตอนึ พัสดุ และทรัพยกสินึของเทศบนล

และรับเร่ืองร้องเรียนึเกี่ยวกับ
กนรเงินึกนรคลัง

- - - -
ทนงท่ีประชนชนึเข้นถกงข้อมูลข่นว
สนรของเทศบนลตำนบลกุดไห

- - - -

ควนมคิดเห็นึกนร
รับและตอบสนึอง ระดับตำนบล

ร้องทุกขกของ
ประชนชนึ

- - - -
เร่ืองรนวร้องทุกขกเทศบนลตำนบล

สัญจร

ดำนเนึินึงนนึโครงกนรจังหวัดเคล่ือนึท่ี

๓.กุารส่งเสริม ๓.๑ จัดให้มีและ ๓.๑.๑ (๑) มนตรกนร "ปรับปรุง

มนกย่ิงขก้นึ"
๓.๑.๑ (๒) โครงกนรฝึกอบรมเกี่ยว ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
กับ พรบ.ข้อมูลข่นวสนรและกฏ

๓.๑.๒ (๑) มนตรกนร "เผูยแพร่ข้อ

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม "กนรเผูยแพร่

๓.๑.๓ (๑) มนตรกนร "จัดให้มีช่อง

๓.๑.๓ (๒) มนตรกนร "ส่ือประชน
สัมพันึธก"

๓.๒ กนรรับฟัง ๓.๒.๑ (๑) โครงกนรทบทวนึแผูนึ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
พัฒนึนส่ีป" (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เร่ืองร้องเรียนึ/ ๓.๒.๑ (๒) กนรติดตนมและประเมินึ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
ผูลแผูนึพัฒนึนส่ีป" (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๔)
๓.๒.๑ (๓) กนรดำนเนึินึงนนึศูนึยกรับ

๓.๒.๒ (๑) โครงกนรเทศบนลกุดไห ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๓.๒.๒ (๒) โครงกนรสนึับสนึุนึกนร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐



มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

- - - -

ร้องทุกขกทรนบ
- - - -

ให้ประชนชนึมีส่วนึ กรรมกนรสนึับสนึุนึกนรจัดทำนแผูนึ
ร่วมบริหนรกิจกนร พัฒนึนเทศบนลตำนบลกุดไห
ขององคกกร - - - -
ปกครองส่วนึ สนึุนึกนรจัดทำนแผูนึชุมชนึ
ท้องถิ่นึ - - - -

ประชนคมเข้นร่วมเป็นึคณะกรรม
กนรตรวจรับงนนึจ้นง

- - - -
ผูลกนรปฏิบัติรนชกนรของเทศบนล
ตำนบลกุดไห ให้มีประสิทธิภนพ

ประชนสัมพันึธกผูลกนรปฏิบัติงนนึ
ของเทศบนลตำนบลกุดไห

มิติท่ี ๓ รวัดม

๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม รนยงนนึผูลกนร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูู้ร้องเรียนึ/

๓.๓ กนรส่งเสริม ๓.๓.๑ (๑) มนตรกนรแต่งตั้งคณะ

๓.๓.๑ (๒) กนรส่งเสริมและสนึับ

๓.๓.๒ (๑) มนตรกนรแต่งตั้งตัวแทนึ

๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมกนรประเมินึ

๓.๓.๓ (๒) โครงกนรเผูยแพร่และ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

    ๖ มาตรกุาร ๖ กุิจังกุรรม       ๕ 
โครงกุาร

๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐



มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

- - - -
สร้างและ ระบบและรนยงนนึ กนรตรวจสอบภนยในึประจำนป"
ปรหบปรดงกุลไกุ กนรควบคุมภนยในึ - - - -
ในกุารตรวัดจัง ตนมท่ีคณะกรรม กนรควบคุมภนยในึ
สอำบกุาร กนรตรวจเงินึแผู่นึ - - - -
ปฏิบหติราชกุาร ดินึกำนหนึด ผูลกนรควบคุมภนยในึ
ขอำงอำงค์กุร - - - -
ปกุครอำงส่วัดน ให้ภนคประชนชนึ ประชนชนึมีส่วนึร่วม ตรวจสอบ
ท้อำงถิ่น มีส่วนึร่วมตรวจ กำนกับ ดูแลกนรบริหนรงนนึบุคคล

สอบกนรปฏิบัติ เกี่ยวกับกนรบรรจุแต่งตั้ง กนรโอนึ
หรือกนรบริหนร ย้นย
รนชกนร ตนมช่อง - - - -
ทนงท่ีสนมนรถ ผูลกนรใช้จ่นยเงินึให้ประชนชนึได้
ดำนเนึินึกนรได้ รับทรนบ

- - - -
ของประชนชนึในึกนรตรวจสอบ
กนรรับ กนรจ่นย และกนรใช้
ประโยชนึกทรัพยกสินึของเทศบนล
ตำนบลกุดไห

- - - -
กรรมกนรจัดซื้อจัดจ้นงจนกตัวแทนึ
ชุมชนึ

- - - -
บทบนทกนรตรวจ และพัฒนึนศักยภนพสมนชิกสภน
สอบของสภน ท้องถิ่นึ
ท้องถิ่นึ - - - -

สภนท้องถิ่นึให้มีบทบนทในึกนร
ตรวจสอบกนรปฏิบัติงนนึของฝ่นย
บริหนร

- - - -
ในึกนรปฏิบัติงนนึของสมนชิกสภน
เทศบนลตำนบลกุดไห

๔. กุารเสริม ๔.๑ มีกนรจัดวนง ๔.๑.๑ (๑) มนตรกนรจัดทำนแผูนึ

๔.๑.๑ (๒) มนตรกนรจัดทำนรนยงนนึ

๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตนมประเมินึ

๔.๒ กนรสนึับสนึุนึ ๔.๒.๑ (๑) มนตรกนรส่งเสริมให้

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมกนรรนยงนนึ

๔.๒.๒ (๒) กิจกรรมกนรมีส่วนึร่วม

๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมกนรจัดหนคณะ

๔.๓ กนรส่งเสริม ๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมกนรส่งเสริม

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมนชิก

๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมกนรมีส่วนึร่วม



มิติ ภารกุิจังตามมิติ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

โครงกุาร/กุิจังกุรรม/มาตรกุาร
หมายเหตด

ตดงบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

- - - -
มีส่วนึร่วมของ คอรกรัปช่ันึโดยภนคประชนชนึ

- - - -
และพัฒนึนเครือข่นยด้นนึกนร

กนรทุกภนคส่วนึ ป้องกันึกนรทุจริต
เพื่อต่อต้นนึกนร
ทุจริต

มิติท่ี ๔ รวัดม - - - -

๔.๔ เสริมพลังกนร ๔.๔.๑ (๑) มนตรกนรเฝ้นระวังกนร

ชุมชนึ (Comm ๔.๔.๒ (๑) มนตรกนรกนรส่งเสริม
unity) และบูรณน

      ๕ มาตรกุาร ๗ กุิจังกุรรม       
- โครงกุาร
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มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อกา
ทจจรติ 

๑.๑ การสรา้งจิตสํานึกและความตระหนักแก่บจคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบรหิาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชน์ 
สจขแก่ประชาชนในท้องถิ่น

๑. ช่ือโครงการ   
โครงการเสริมพลังการมีส่วนรว่มของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อตอ่ต้านการทจุรติ

๒. หลกัการและเหตจผล
การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) นับเป็นเครือ่งมือสําคัญ  ที่จะเปิดโอกาสให้

ชุมชนได้ตดัสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  และควบคุมดูแลกิจกรรมตา่งๆในชุมชน เพื่อตอ่ตา้นการทุจรติ มากกวา่
ที่จะเป็นฝ่ายตัง้รับ โดยจะต้องเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการต่อตา้นการทจุรติอย่างมีอิสระ ในรปูกลุ่มหรอื
องค์กรชุมชนที่มีวตัถุประสงคใ์นการเข้ารว่มอย่างชดัเจน โดยพลังของกลุ่มพลเมืองจะเป็นปัจจัยสําคัญทีท่ํา
ให้การต่อตา้นการทจุริตเกดิความสําเรจจ  และผลักดันไปสู่การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ตอ่ไป
๓. วตัถจประสงค์  
       ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วม  การตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการปฏิิบัติงานของคณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล  ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
     ๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการปฏิิบัติงานของคณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต
    คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  หน่วยงานราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ
      เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวดัสกลนคร
๖.  วิธีดําเนินการ
     ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนและจากหน่วยงานอื่นให้มีสว่นร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ 
ดูแลการปฏิิบัติงานของคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั
     ๖.๒ การดําเนินกิจกรรม  โครงการใดๆให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบโดยทัว่กันผ่านเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
     ๖.๓ มีการตดิประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธข์องเทศบาลตําบลกุดไห
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘.  งบประมาณ
              ๒๐,๐๐๐   บาท
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
             สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห
๑๐. ตวัช้ีวดั
             ผู้เข้ารว่มโครงการ  จํานวน  ๑๐๐  คน
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๑. ช่ือโครงการ   
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

๒. หลกัการและเหตจผล   
      แนวคดิระบบเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเดจจพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชมีพระราชดํารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นตน้มา นับเป็นปรชัญาและ
กระบวนการที่สามารถนํามาประยุกตใ์ช้ ไดใ้นทั้งระดับบุคคล ครัวเรอืน กลุ่มองค์กร จนถึงระดบัหน่วยงานทั้ง
ภาครฐัและเอกชน ทําให้สามารถดํารงสถานะอยู่ได้ทา่มกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภวิัตน์ที่เป็นพลวัตทกุวินาทีโดยยดึหลกัการสําคัญ ๕ ประการ คือ 

๒.๑ ดา้นจิตใจทําตนให้เป็นที่พึ่งตนมีจติสํานึกที่ด ีสร้างสรรคต์นเองและชาตโิดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร 
ประนีประนอมเหจนแก่ประโยชน์รวมเป็นที่ตัง้มากกว่าประโยชน์สว่นตัว 

๒.๒ ดา้นสังคมแตล่ะชุมชนต้องชว่ยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครอืข่ายชุมชนที่เข้มแขจง
เป็นอิสระ 

๒.๓ ดา้นทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมรู้จกัให้ใช้และจดัการอย่างฉลาดพรอ้มทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยให้
ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน    

๒.๔ ดา้นเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรจวเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดแีละ
ไม่ดีเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความตอ้งการ 
ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตวัเรา และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 

๒.๕ ดา้นเศรษฐกิจแต่เดิมนักพฒันามักมุ่งที่การเพิ่มรายได ้และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายในเวลาเช่น
น้ีจะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจา่ยก่อน เป็นสําคัญและยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้  เทศบาล
ตําบลกดุไห เป็นองค์ปกครองสว่นท้องถ่ินที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๖) ทําให้เทศบาลตําบลกุดไห  ต้อง
มีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน ปัจจุบันเทศบาล
ตําบลกดุไหได้จัดตั้งกลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงในตําบล ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเดจจพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดลุยเดช เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวติได้อยา่งพอเพียงพึ่งตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันจากผลการกระทบ
ตา่งๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการจากหน่วยงานที่ประสบความสําเรจจ เพื่อนํามาศึกษาและประยุกตแ์ละปรับ
ใช้ในพืน้ที่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี อยู่ดีกินด ี มีความสุข เทศบาลตําบลกุดไหไดต้ระหนักถึงผลกระ
ทบและปัญหาดังกลา่ว จงึได้จดัโครงการศึกษาดงูานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและพฒันาศักยภาพในการพฒันาท้อง
ถ่ินให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน พนักงานสว่นตําบล ลูกจา้งประจํา พนักงานจา้งคณะกรรมการกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มอาชพีตา่งๆ   เพื่อนําความรูด้ังกล่าวไปพัฒนาตนเองในการปฏิิบัติงานในชวีิตประจํา
วัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ "พออยูพ่อกิน" และมีความอิสระทีจ่ะ
อยู่ได้โดยไม่ต้องตดิยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดใีนตนไม่
หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม  ทั้งยังเป็นการมีสว่นร่วมในการสร้างสังคมให้เข้มแขจงสามารถพึ่งตนเองได้ชว่ยให้
เศรษฐกิจดข้ึีนทั้งของครอบครวัชุมชนและประเทศชาติตอ่ไป
๓. วตัถจประสงค์ 
      ๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมศึกษาดงูานไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทกัษะ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ในการปฏิิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยา่ง
ยั่งยืนและสามารถนําหลักการดําเนินงานดังกลา่วมาประยกุต์ใชก้ับกลุ่มหรอืองค์กรได้
      ๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมศึกษาดงูาน นําความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดงูานไป
พัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มทีร่ับผดิชอบต่อไป 

๓.๓ เพื่อเสริมสรา้งความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีใจสงบ มีชีวติความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ   
ไม่ฟุุงงเฟุงอ ทะเยอทะยาน ดําเนินชวีิตอยา่งมีเหตุผล ซ่ืื่อสตัย์ สุจริต ไม่ต้องคดิเรื่องทุจรติคอร์รัปชั่น 
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๔. เป้าหมาย
        - คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลกดุไห 
        - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห                                
          - พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจ้าง     
         - คณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงและตวัแทนกลุ่มอาชพี 
         - ผู้สังเกตการณ์                                               
๕. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) 
๖. วิธีดําเนินการ
             - ประชุมชี้แจ้งผู้เกีย่วข้องทราบ
               - ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงรว่มกัน
    - ขออนุมัตจิัดทําโครงการศึกษาดงูานฯ  ตดิตอ่ประสานงานวทิยากร สถานที่พกั และสถานที่
ศึกษาดงูาน 
              - เตรียมกจิกรรม สถานที่ วัสดอุุปกรณ์ 
              - จัดอบรมโดยวทิยากรผู้มีความรู้
              - เดนิทางไปศึกษาดงูานนอกสถานที่
               - ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. สถานท่ีดําเนินการ
    เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวดัสกลนคร
๘. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
     สํานักปลดัเทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกดุบาก  จังหวัดสกลนคร
๙. งบประมาณ

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. วิธีการประเมินผล
       ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อวดัผลการดําเนินการให้ความรู ้ศึกษาดูงานและการ
ดําเนินการอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินโครงการในครั้งตอ่ไป
๑๑. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ
    ๑๑.๑ ทําให้ผู้เข้ารบัการศกึษาดูงานได้รบัการเพิ่มพูนความรู้ พฒันาทกัษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการปฏิิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไปและ
สามารถนําหลกัการดําเนินงานสหกรณ์มาประยุกตใ์ช้กับกลุ่มหรือองคก์รได้

๑๑.๒ ทําให้ผู้เข้ารบัการศกึษาดูงานมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะตา่งๆ และทัศนคตทิี่ดี นําความรู้
ประสบการณจ์ากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มที่รับผิดชอบต่อไป 
    ๑๑.๓ ไดเ้สริมสรา้งความรัก ความสามัคคี ความผูกพันให้ประชาชนในตําบลกดุไหและส่งเสริมให้
ประชาชนดํารงชีวติอย่างมีเหตมุีผล  ไมฟุุ่งงเฟุงอ   เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรอืน และเพิ่มรายไดใ้ห้กับ
ตนเอง  และประชาชนมีพออยูพ่อกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งติดยดึอยู่กับเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภวิัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดใีนตน ไม่หวัน่ไหวไปกับกระแสนิยม รว่มกันสร้างสังคมให้
เข้มแขจงสามารถพึ่งตนเองได้ชว่ยให้เศรษฐกจิดีข้ึนทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ
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๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

๑. ช่ือโครงการ : 
โครงการคุณธรรมจริยธรรม 

๒. หลกัการและเหตจผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศให้กา้วหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทกุวิกฤตของโลก

ที่มากบักระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาํคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให้เป็นคนดี ซ่ึื่งมีความเกี่ยว
ของโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ "เจา้หน้าที่ของรัฐ" ซ่ึื่งได้รบัมอบหมาย
ภารกิจในการให้บรกิารสาธารณะแก่ ประชาชน ใชอ้ํานาจที่ไดร้ับอย่างซ่ืื่อสัตย์ ตอ้งดูแล จดัการตดัสินใจเกี่ยว
กับการให้บริการสาธารณะ การจดัการทรพัยากรของชาตใิห้เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ประชาชนและต่อประเทศ
ชาต ิ

คณะรัฐมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเหจนชอบในหลักการเกี่ยวกบั
ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครฐัไว้ * ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิิบัตติาม 

จากหลักการและเหตุผลดงักล่าว เทศบาลตาํบลกุดไห จึงเหจนความสาํคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรา้งจิตสาํนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิิบัติงานด้วยความซ่ืื่อสัตย์ สุจรติ มีจติสํา
นึกที่ดใีนการ ปฏิิบัติงาน ประพฤติปฏิิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ประชาชน จึงได้ทาํโครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อปลกูจิตสาํนึกให้พนักงานเจา้หน้าที่เทศบาลตําบลกุดไห มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลกัธรรม
ของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาํเนินชวีิตสว่นตัว 
และในการปฏิิบัติราชการ 

๓.๒ เพื่อให้พนักงาน ไดร้ับการพัฒนาจติใจ และพัฒนาตนเองให้มีจติสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมใน
การเสริมสรา้ง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาต ิสร้างจติสํานึกในการทําความด ีรู้จกัการให้ การเสียสละและการบําเพจญสาธารณะ
ประโยชน์รว่มกัน 

๓.๓ เพื่อเป็นการสรา้งภาพลักษณ์ที่ดขีองเทศบาลตาํบลกุดไหในการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตาํบลและพนักงานจา้งเทศบาลตําบลกุดไห 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตาํบลกุดไห 
๖.วิธีดาํเนิน
การ 

จัดให้มีการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม แบ่งเป็น ๓แนวทางคอื 
๖.๑ การจดักจิกรรมบรรยายเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตาํบลกุดไห

บรรยายให้ความรูแ้ก่พนักงานเจา้หน้าที่ 
๖.๒ จัดกิจกรรมบําเพจญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รกั สามัคคี เสียสละ ชว่ยเหลือ แบ่งปันและ

เหจนคุณค่าของ การเสรมิสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การชว่ยเหลือผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม หรือทาํบุญ
ถวายทานแก่พระภกิษุสงฆ์์ทีช่ราภาพ หรืออาพาธ เป็นตน้ 

๖.๓ การจดักิจกรรมทาํบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพจญประโยชน์ ณ วดัตา่งๆ 
๗. ระยะเวลาในการดาํเนินการ 



~ 24 ~

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณในการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สาํนักปลดั เทศบาลตาํบลกุดไห 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ พนักงาน เจา้หน้าที่ มีคุณธรรมจรยิธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพทุธศาสนาและน้อมนําหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ และการปฏิิบัตงิาน 
๑๐.๒ พนักงาน เจา้หน้าที่ ไดร้ับการพัฒนาจติใจ พฒันาตนให้มีจติสาธารณะเกิดความสาํนึกรว่มใน

การสรา้งสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สรา้งประโยชน์แก่ครอบครวัและประเทศชาติ รูจ้ักการให้และเสีย
สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร เสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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๑. ช่ือโครงการ  
โครงการธรรมสัญจร  

๒. หลกัการและเหตจผล
จังหวัดสกลนครกจถือไดว้่าเป็นแหล่งธรรมะประชาชนสว่นใหญก่จศรัทธาในพระพทุธศาสนาและให้การ

ทํานุบํารงุมาอย่างยาวนาน  ไม่วา่จะเป็นการไปวดัฟุังธรรม  และปฏิิบัตธิรรม  เพือ่เป็นการกล่อมเกลาจติใจและ
ได้นําหลักคําสอนที่ไดฟุ้ังมานําไปประยุกตใ์ช้ในชีวติประจําวัน สามารถดํารงชวีิตไดอ้ย่างมีความสุข  และในชว่ง
เข้าพรรษาน้ันการที่พทุธศาสนิกชนได้มีโอกาสรว่มปฏิิบัตธิรรมจึงเป็นสิ่งที่ดี  และในวาระการประชุมคณะสงฆ์์
จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยพระราชประสิทธิคุณ  เจา้คณะจังหวดัสกลนครเป็น
ประธานในที่ประชุม  ไดม้ีมตใิห้คณะสงฆ์์จังหวดัสกลนครทกุอําเภอจดัให้มีการบรรยายธรรมอบรมประชาชนใน
ช่วงเข้าพรรษาเป็นประจําทุกปี  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ญาตโิยมผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสปฏิิบัตธิรรมและฟุัง
ธรรมเทศนาในพรรษา

เทศบาลตําบลกุดไห  จงึได้จดัทําโครงการธรรมสัญจร  ประจําปีพุทธศกัราช  ๒๕๕๙  ข้ึน เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนผู้มีจติศรทัธาในพระพุทธศาสนาไดม้ีโอกาสรับฟุังพระธรรมเทศนาเพื่อนําหลักธรรมน้ันไป
ประพฤติปฏิิบัติตอ่ไป
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑  เพื่อให้เยาวชน  และประชาชนทัว่ไปได้มโีอกาสร่วมรบัฟุังและปฏิิบัติธรรมในฐานะ
พุทธศาสนิกชนที่ดี
๓.๒  เพื่อเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจเยาวชน  และประชาชนทัว่ไป  ให้ประพฤติปฏิิบัตติาม

หลกัธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนา  และนําไปใชใ้นการดําเนินชีวติประจําวนั  
๔. เป้าหมาย

คณะสงฆ์์อําเภอกุดบาก  คณะสงฆ์์จังหวดัสกลนคร  และพื้นทีใ่กล้เคียงจํานวน  ๑๐๐ รปู  เยาวชน
และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพทุธศาสนาในเขตอําเภอกุดบากหรอืใกล้เคียงได้รว่มปฏิิบัตธิรรมและฟุัง
ธรรมเทศนา  และสามารถนําเอาหลกัธรรมที่ไดนํ้าไปใช้ในชีวติประจําวัน  กอ่ให้เกิดความสงบสุขในสังคม  บ้าน
เมือง  และประเทศชาติตอ่ไป
๕. วิธีดําเนินการ

๕.๑  รา่งโครงการเพือ่เสนอขออนุมัติ
๕.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
๕.๓  ดําเนินงานตามโครงการ
๕.๔  สรุปผลการจดักิจกรรม

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

๒๕๖๔) 
๗. สถานท่ี

-
๘. งบประมาณ  

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

กองการศึกษา   เทศบาลตําบลกุดไห
๑๐. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ
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๑๐.๑  เยาวชน  และประชาชนทัว่ไปในเขตอําเภอกุดบากหรอืใกล้เคียงได้มีสว่นร่วมในการปฏิิบัติธรรม
และฟุังธรรมเทศนาตามโอกาสสมควร  เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจติใจ

๑๐.๒  เยาวชน  และประชาชนทัว่ไปประพฤติปฏิิบัติตามหลกัคําสอนทางพระพุทธศาสนา  และนําไป
ใช้ในการดําเนินชวีิตประจําวัน

๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกนัแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ช่ือโครงการ   
โครงการประชุมสัมมนาปัญหาการทจุริต  คอรัปชั่น 

๒. หลกัการและเหตจผล
จากสภาพปัญหาการทุจรติคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีสว่นบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมา

นาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมกีารปงองกันและแก้ไขปัญหาการทุจติคอรร์ัปชนัอย่างจรงิจัง ในสถานการณ์
วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รปัชั่นในสังคมไทยดงักล่าว ทกุภาคสว่นในสังคมไทยตา่งเหจนพ้องตรงกันวา่การทีจ่ะ
ทําให้ปัญหาคอรร์ัปชันลดน้อยลงและหมดไปไดใ้นที่สุดน้ัน ตอ้งนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับ   ทุกภาคส่วน 
ไม่วา่จะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธรุกจิเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง 
พรอ้มทั้งสรา้งทัศนคตใิหม่ปลูกจติสํานึกของคนไทยรว่มตา้นภัยการทุจรติ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไป
ในทิศทางที่ไม่เอื้อหรอืสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งน้ี กลไกการนําหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึื่งประกอบดว้ย ความ
ชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมี
ส่วนรว่มของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏิอยูใ่นบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบับปัจจุบัน ซ่ึื่งไดว้างกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิิรูปการ
บริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เหจนว่า
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว้ แต่อยา่งไรกจตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปเป็นแนวทางการปฏิิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐน้ัน ปัจจบัุนยังคงอยู่บน
ความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึื่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลกัความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ(Efficiency) และหลักการมีสว่นรว่ม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองค์
ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสรา้งมาตรฐานดา้นความโปร่งใสสําหรับ
หน่วยงานหรือองคก์รใดๆจะตอ้งคํานึงถึงกรอบเปงาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรอืวิธกีารดําเนินงานที่หน่วย
งาน องคก์รสามารถปฏิิบัต ิเพื่อสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไดต้่อไป

ในสภาวะวกิฤตกิารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของสังคมตา่ง
ให้ความสําคัญกับธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสําคัญที่จะชว่ยปงองกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน ชว่ยให้หน่วยงานองค์กรและเจา้หน้าที่ภาครฐัผู้ปฏิิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ตระหนักใน
การใช้อํานาจตามหน้าที่ของตนอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิิบัติภารกจิหรือบริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนรว่มจากประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการ
อย่างทัว่ถึงและเทา่เทียม  
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเหจนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการทจุรติ 
รวมทั้งรูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๓.๒ เพื่อเปิดพืน้ที่ให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียฝา่ยต่างๆมีส่วนรว่มในการเสนอแนวทางแก้ไขและปงองกัน
ปัญหาการทจุรติที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนผ่านการประชุมเชิงปฏิิบัติการโดยใชก้ระบวนการมีส่วนรว่ม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
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       ประกอบดว้ย  นักการเมืองระดับท้องถ่ิน  ผู้แทนส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนผู้สนใจ 
จํานวน  ๑๐๐  คน
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ
       เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวดัสกลนคร
๖. กจิกรรมการดําเนินงาน (Action  Plan) 

กจิกรรมท่ี ๑ การศึกษาข้อมูลโครงสรา้ง รปูแบบ ลักษณะการบริหารงาน วัฒนธรรมองคก์รของหน่วย
งานภาครัฐทั้งหน่วยงานสว่นกลาง  และหน่วยงานส่วนภูมิภาค รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิิบัติ
ภารกิจในเขตพื้นที่จังหวดัชัยภูมิ ควบคู่กับการศกึษารปูแบบหน่วยงานภาครัฐหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ดีเด่นดา้นการปงองกันและปราบปรามการทจุรติ  และประชุมหารือเบ้ืองต้นร่วมกับอําเภอกดุบาก 

กจิกรรมท่ี ๒ การชีแ้จงกรอบแนวคิดดา้นปัญหาการทุจรติให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งภาคเอกชน  เพื่อ
รว่มกันพิจารณาก่อนผลักดนักรอบแนวคิดสูก่ารปฏิิบัติ          

กจิกรรมท่ี ๓ การสัมมนาประชุมชี้แจงถึงกรอบแนวคิดดา้นธรรมาภิบาลปลอดการทุจรติให้กับหน่วย
งานภาครัฐทั้งภาคเอกชน  ในลกัษณะการบรรยาย และการอภิปราย/เสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร

กจิกรรมท่ี ๔ การเสวนาประชุมชี้แจงถึงกรอบแนวคิดดา้นปัญหาการทจุรติ  คอรัปชั่น  และการมีสว่น
รว่มของประชาชน ให้กับภาคประชาสังคมในระดบัหมู่บ้าน  โดยกําหนดประชากรเปงาหมาย   ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน ในพื้นทีต่ําบลกุดไห เพื่อสร้างองค์ความรู ้ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน  

กจิกรรมท่ี ๕ การตดิตาม ประเมินผล และการสรุปรายงานผลสัมฤทธิข์องการดําเนินงานพรอ้ม
ข้อเสนอแนะ เพื่อนําสู่การพฒันาและขยายผลสู่การปฏิิบัติอย่างกว้างขวางให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ตอ่ไป  
๗. งบประมาณ

          งบประมาณ ปีละ  จํานวน  ๒๐,๐๐๐   บาท
๘. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินโครงการ
         ๒ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
        สํานักปลดัเทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกดุบาก  จังหวัดสกลนคร
๑๐. การตดิตามประเมินผล

๑๐.๑ ใชก้ารประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการ
ดําเนินงานเพื่อตดัสินคุณค่าของผลการปฏิิบัตริาชการ และนําไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพฒันาการปฏิิบัติ
ราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน

       ๑๐.๒ เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ในลกัษณะการหาข้อมูลบนพื้นฐานข้อเทจจ
จริงจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ทั้งน้ี ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีอยูจ่ริงและถูกต้อง
๑๑. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ

๑๑.๑ ไดแ้นวทางสําหรับนําไปศึกษาวิจัยเชิงวชิาการ   และสามารถนําผลการศกึษามาใช้ในการสรา้ง
แนวทางและมาตรการแก้ปัญหาและต่อตา้นการทุจรติ

๑๑.๒ เกิดการแลกเปลี่ยนความคดิเหจนและข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการการแก้ปํญหา
และต่อตา้นการทุจรติอย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน
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๑.๒ การสรา้งจิตสํานึกและความตระหนักแกป่ระชาชนทจกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทจจริต

๑.ช่ือโครงการ   
สานฝันวัยใสครอบครวัอบอุ่น

๒. หลกัการและเหตจผล
วัยเดจก เป็นวัยที่ควรไดร้ับการเตมิเตจมในทุกๆ ด้าน อาทิ ดา้นอารมณ ์จติใจ ร่างกายและสังคม โดย

เฉพาะการควบคุมอารมณ์ของตนเองและการเข้าใจผู้อื่นซ่ึื่งเป็นการปงองกันที่ ต้นเหตุให้กับเดจกจริงๆ เพราะหาก
เขาสามารถเอาชนะจติใจของตนเองได้หรือควบคุมอารมณ์ของตนเองได้กจจะ ทําให้เขาสามารถดําเนินชีวติไปได้
อย่างมีความสุข ครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญในการหล่อหลอมเดจกๆ เหลา่น้ี   

 ดังน้ัน  เทศบาลตําบลกุดไห จงึจัดตัง้และให้ความรูเ้รือ่งสภาเดจกและเยาวชน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ประเทศชาติตอ่ไป
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ ดา้นเดจก จะตอ้งลดความรุนแรง(ในการแสดงออกของเดจกหญิงและเดจกชาย), พฒันาดา้นจริยธรรม
และลดปัญหาเดจกสมาธิ สั้น

๓.๒ ดา้นผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ในชุมชน พัฒนาให้เกิดกระบวนการคดิเชิงสรา้งสรรค์, สรา้งบรรยากาศ
ความรักในครอบครวั และมีส่วนรว่มในการทํากิจกรรมในชุมชน

๓.๓ สรา้งเครือข่ายบ้าน น่าอยู่ ครอบครวัอบอุน่เพิ่มอยา่งน้อย ๑๕ ครอบครัว พรอ้มทั้งสรา้งความ
สัมพันธ์และทํางานระหวา่งครอบครวั และชุมชนให้มากข้ึน
๔. เป้าหมาย
      เดจกและเยาวชนในตําบล
๕. สถานท่ีดําเนินงาน

เทศบาลตําบลกุดไห
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน

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

กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกดุไห
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ

เดจกและเยาวชนในตําบล    จํานวน    ๖๐   คน
๙. วิธีดําเนินการ

๙.๑วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ
๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ
๙.๓ สรุปผลตามโครงการ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้จํานวน         
๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑. การตดิตามประเมินผล   
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จากสรปุผลการดําเนินงาน
๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ   

๑๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เดจกและเยาวชนมีเวทีให้แสดงความสามารถและแสดงความคดิเหจน
๑๒.๒ เพื่อให้เดจกและเยาวชนมีการทํางานเป็นทีม  และมีความสมัครสมานสามัคคี
๑๒.๓ เพื่อให้เดจกและเยาวชนทกุคนที่ได้เข้ารว่มล้วนแล้วแต่ไดร้ับประโยชน์จากการได้เข้าร่วมกจิกรรม

เดจกไดร้ับความสนุกสนาน

๑.ช่ือโครงการ   
อบรมสิทธิและกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุ

๒. หลกัการและเหตจผล
ปัจจุบันประเทศไทยได้มกีารกําหนดสิทธขิองผู้สูงอายุที่จะไดร้ับบรกิารด้านการประกอบอาชีพหรอืฝึก

อาชพีที่เหมาะสม ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์์ วิธกีาร และเงื่อนไขการคุ้มครอง 
การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชพีและฝึกอาชพีที่เหมาะสม โดยกําหนดไว้ ๔ ประการ 
แต่ละประการมีรายละเอียด  ดังน้ี

๑) การขอรับคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและบริการจดัหางานที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้สูงอายจุากสํานักงานจดัหางานทุกแห่ง 
๒) การขอรับบรกิารอบรมทักษะอาชพีและฝึกอาชพีตามอัธยาศัย 
๓) การไปใช้บริการจากศูนย์กลางข้อมูลทางการอาชพี และตําแหน่งงานสําหรับผู้สูงอายุ ณ สํานักงาน
จัดหางานทุกแห่ง
๔) การขอรับบรกิารจัดหาอาชพีที่เหมาะสมตามควรแก่อัตภาพ
ดังน้ัน  เทศบาลตําบลกุดไห จงึจัดอบรมสทิธิและกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุเพือ่ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อการเตรียมตนเองเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
๓.๒ เพื่อการสรา้งความตระหนักแก่สังคมไทยต่อวยัสูงอายุ
๓.๓ เพื่อหลักประกันรายได้เพื่อผู้สูงวยั
๓.๔ เพื่อการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
๓.๕ เพื่อการดูแลระยะยาว

๔. เป้าหมาย
ผู้สูงอายุในตําบลที่จะแสดงความสามารถ  แสดงความคิดเหจน อย่างถูกต้องเหมาะสม

๕. สถานท่ีดําเนินงาน
เทศบาลตําบลกุดไห

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน
๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกดุไห

๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้สูงอายุในตําบล    จํานวน    ๖๐    คน

๙. วิธีดําเนินการ
๙.๑วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ
๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ
๙.๓ สรุปผลตามโครงการ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้จํานวน         
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๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๑. การตดิตามประเมินผล   

จากสรปุผลการดําเนินงาน
๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ   

๑๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายใุห้แสดงความสามารถและแสดงความคิดเหจน
๑๒.๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการทํางานเป็นทีม  และมีความสมัครสมานสามัคคี
๑๒.๓ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รูส้ิทธิและกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุ

๑. ช่ือโครงการ   
สตรีเข้มแขจง

๒. หลกัการและเหตจผล
อาศัยอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บริหารสว่นตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗ ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ ปี  พ.ศ.๒๕๕๒ ) มาตรา ๖๗ (๖) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี  เดจกเยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พกิาร  ซ่ึื่งองค์การบริหารส่วนตําบลถือวา่เป็นบทบาท
หน้าที่หลกัในการพัฒนาคุณภาพชีวติของเดจก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในตําบล เพื่อนําไปสู่
ความเข้มแขจงของครอบครวัและสังคม ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ทีส่ําคัญมากข้ึนทั้งตอ่ครอบครวัและ
ต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ทําให้สตรีต้องปรับตวัเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าทีแ่ละสภาวการณ์ตา่ง 
ๆ รวมทั้งแสวงหาความรูแ้ละแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพื่อนําไปประยุกตใ์ช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม สภาสตรีแห่งชาตฯิ ในฐานะองค์กรที่ดําเนินงานดา้นกิจกรรมสตรี ได้เลจงเหจนคุณประโยชน์ในการ
ที่จะเสริมสรา้งศักยภาพในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองของสตรใีห้ดียิ่งข้ึน และเพื่อพฒันากระบวนการส่ง
เสริมความอบอุ่นและเข้มแขจงของสถาบันครอบครวัผ่านการทํากิจกรรมรว่มกัน เสริมสรา้งสัมพันธภาพที่ดี
ระหวา่งครอบครวั/ชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครวัในชุมชน พร้อมกบัส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายไดเ้ข้ามามีสว่นรว่มในการพัฒนากลไกเสริมสรา้งสถาบันครอบครัวให้เข้มแขจงและ
เป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ครอบครวัอย่างตอ่เน่ือง 

เทศบาลตําบลกุดไห  จึงได้จดัทําโครงการสตรีเข้มแขจง เพื่อพฒันาผู้นําสตรีในพื้นทีต่ําบลกุดไห เสริม
สรา้งและพัฒนาวิสัยทศัน์ของผู้นําสตรี  ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สรา้งการยอมรับ สรา้งทัศนคติที่
เอื้อตอ่งานบริการ ให้เกิดความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกจิกรรมตา่ง ๆ ในชุมชนให้
ประสบความสําเรจจ เป็นแบบอย่างที่ดใีนการแก้ไขปัญหาสังคม เพือ่การแก้ไขปัญหาในครอบครวั  ซ่ึื่งไม่มี
เวลาเอาใจใส่ซ่ึื่งกันและกัน ขาดการพดูคุยกัน ไม่มีปรึกษาหารอืเกีย่วกับปัญหาตา่งๆที่เกดิข้ึนในครอบครัว 
ขาดการสรา้งความเข้าใจ ไม่มีความไว้เน้ือเชื่อใจกัน สิ่งตา่งๆเหล่าน้ีทําให้สภาพครอบครวัเริ่มอ่อนแอลง ถ้า
หากปัญหาน้ันไดเ้กิดข้ึนกับเดจกและเยาวชนในครอบครัว แต่ไม่มีผู้ใหญ่คนใดรู ้หรือไม่มใีครให้ความสนใจ 
ขาดการเหลียวแล อาจทําให้เดจกและเยาวชนหลงเดินไปในทางที่ผิด  เน่ืองจากภูมิคุ้มกันในตวัเองมีไม่มากพอ
และอาจทําให้สถาบันครอบครวัอ่อนแอลงได้ 
๓. วตัถจประสงค์
 ๓.๑เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ สรา้งความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเองของสตรใีห้มีประสิทธิภาพ 

๓.๒ เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นําสตรมีีความเข้มแขจง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตา่งๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับครอบครวัในชุมชนและสังคม โดยสรา้งความสัมพันธ์ที่ดรีะหวา่งคนใน
ครอบครวัและชุมชน 

๓.๓ เพื่อสรา้งความอบอุ่นและความเข้มแขจงของคนในครอบครวั 
๓.๔ เพื่อสอดคลอ้งกับนโยบายภาครัฐ และแนวทางตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินตําบลสุขภาวะ

๔. เป้าหมาย  
กลุ่มสตรีเดจกและเยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตําบลกุดไห จํานวน  ๖๐  คน

๕. สถานท่ีดําเนินงาน
เทศบาลตําบลกุดไห
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๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกุดไห

๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มสตรีเดจกและเยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตําบลกุดไห จํานวน  ๖๐  คน

๙.วิธีดําเนินงาน
๙.๑  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติ
๙.๒  จดัประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
๙.๓  จดักิจกรรม/ดําเนินการตามโครงการที่ได้รบัอนุมัติ 
๙.๔.  สรปุผลตามโครงการฯ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้
๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑. การตดิตามประเมินผล
จากสรปุผลการดําเนินงาน

๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ
๑๒.๑ ทําให้เกิดศักยภาพ ความรู้ ทกัษะ ของการพัฒนาตนเองของสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

๑. ช่ือโครงการ   
วนัผู้สูงวัยเป็นหลกัชัยของครอบครวั 

๒. หลกัการและเหตจผล
ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายตุั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป  เป็นวัยที่มีประสบการณ์ชวีิตมากและเป็นทรพัยากรบุคคล

ที่มีคุณคา่  มีความรูแ้ละความสามารถในหลายๆ ดา้น สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ลูก- สู่หลานไดด้ี 
รวมถึงการให้คําปรึกษาแก่คนรุ่นหลังได้    ถึงแม้วา่รา่งกายจะอ่อนแอลง    แต่ทา่นยังสามารถชว่ย

เหลืองาน
ในครอบครวัได้  เช่น  ดูแลบุตรหลาน   ชว่ยดูแลบ้านเรือน   ช่วยงานบ้านเลจกๆ  น้อยๆ   ตามกําลังของตน
เทา่ที่จะทําได้    ทั้งน้ี  เทศบาลตําบลกุดไห เลจงเหจนความสําคัญและตระหนักถึงคุณคา่ของผู้สูงอายุ ถือเป็น
ภารกิจ  อํานาจหน้าที่โดยตรง  จงึจัดทําโครงการน้ีข้ึน  เพื่อสนับสนุน-ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่ดใีห้เกดิข้ึนใน
ครอบครวัและชุมชน และสืบสาน  ส่งเสริมประเพณีที่ดงีามให้คงอยูต่ลอดไป

เพื่อให้การจดัโครงการ   สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน    กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา  ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตําบลต้องทําในเขตเทศบาล  ดังตอ่ไปน้ี
(๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เดจก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
(๘)  บํารุงศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถ่ิน

พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพทัยา  และองค์การบริหารสว่นตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจดัระบบ

การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  ดังน้ี
(๑๑)  การบํารุงรกัษาศิลปะ   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถ่ิน
(๑๖)   ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน

๓. วตัถจประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนในท้องถ่ิน  เหจนถึงความสําคัญของงานประเพณี และแสดง

ถึงความสามัคคีที่เกิดข้ึนในครอบครวัและชุมชน
๓.๒ เพื่อเป็นการอนุรกัษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป      
๓.๓ เพื่อเสริมสรา้งการมีส่วนรว่มและความสัมพันธ์อันดรีะหวา่งงานราชการ  รฐัวิสาหกจิ  องคก์ณ 

ชุมชนในท้องถ่ิน
๓.๔ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีรดนํ้าดําหัวและประเพณีสงกรานตข์องไทยให้คงอยู่ตลอดไป
๓.๔ เพื่อสรา้งความสัมพันธ์   การมีส่วนรว่ม ความรัก ความสามัคคี ทีด่ีให้เกิดกับครอบครัวและชุมชฯ

๔. เป้าหมาย   
๔.๑ ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลตําบลกุดไห  ( ม.๑-ม.๑๑)  
๔.๒ ประชาชนทัว่ไปในเขตเทศบาลตําบลกดุไห 
๔.๒ ผู้นําชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห
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๕. สถานท่ีดําเนินงาน
เทศบาลตําบลกุดไห

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกดุไห   

๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลกุดไห ม.๑-ม.๑๑ จํานวน  ( ๔๘๐ คน)

๙.วิธีดําเนินงาน
๙.๑  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติ
๙.๒  จดัประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
๙.๓ จัดกิจกรรม/ดําเนินการตามโครงการที่ไดร้ับอนุมัติ 
๙.๔. สรุปผลตามโครงการฯ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้
๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. การตดิตามประเมินผล
จากสรุปผลการดําเนินงาน

๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ
๑๒.๑ ผู้สูงอายุมีสุขภาพจติ  สุขภาพกาย และอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุข
๑๒.๒ ครอบครัวอบอุ่น มีความรักความผูกพนั และเอื้ออาทรห่วงใยต่อผู้สูงอายุ
๑๒.๓ ทําให้ผู้สูงอายุและคนในครอบครัว ไดร้ับรว่มกิจกรรมภายนอกอยา่งมีความสุข
๑๒.๔ ทกุเพศ  ทุกวัยไดร้ว่มกันรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณไีทยให้คงอยู่ต่อไป
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๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
โครงการ ปลูกตน้ไม้

๒. หลกัการและเหตจผล
เน่ืองด้วยปัจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรอืที่เรียกวา่ สภาวะโลกร้อน ซ่ึื่งส่งผลให้เกิดปรากฏิการณ์ทางธรรมชาตทิี่มีผลกระ
ทบกับวิถีชีวติของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟุไหม้ป่า ฝนตกไมต่รงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกใน
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น สว่นหน่ึงเป็นผลมาจากการตดัไมท้ําลายป่าของมนุษย์ ดังน้ัน ประเทศตา่ง ๆ 
ทั่วโลก จึงไดร้ว่มมือกันปงองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน

ประเทศไทยในอดตีเป็นประเทศที่มีทรพัยากรป่าไม้อยู่มากกวา่ ๕๐ เปอรเ์ซื่จนต์ ของพื้นที่ทัง้ประเทศ 
แต่จากการที่รฐับาลให้บริษัทเอกชน เข้ามาตัดไม้เพือ่การส่งออกและใช้บริโภคภายในประเทศและขาดการ
ควบคุมดูแลที่ดจีากรัฐบาล ทําให้มีการลักลอบตดัไม้ ที่ผดิกฎหมายเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเรจว ทําให้ปัจจุบันน้ี
ทรพัยากรป่าไม้ของประเทศ เหลืออยู่เพียง ๒๖ เปอร์เซื่จนต์ ซ่ึื่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอยา่งมาก  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงไดท้ําการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้เพิ่มมาก
ข้ึน ซ่ึื่งจะสามารถชว่ยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดลุ 

ดงัน้ัน เทศบาลตําบลกุดไหจึงไดร้ว่มกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึื่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบพื้นที่ป่าไมใ้นจังหวัดสกลนคร  จัดกจิกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแสดงความจงรักภักดแีละถวายสักการะแด่
สมเดจจพระนางเจ้าสิรกิิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตําบลกุดไห  อัน
เป็นแนวทางหน่ึงในการลดภาวะโลกร้อน
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อสนองพระราชดํารขิองสมเดจจพระนางเจา้สิริกติิ์  พระบรมราชนีินาถ  ในรชักาลที่ ๙ ในดา้น
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทศัน์ในพื้นที่บริเวณปลูกต้นไม้
๓.๓ เพื่อรณรงค์สรา้งจติสํานึก ให้กับผู้รว่มกจิกรรมและชุมชนในพื้นที่ ให้เหจนความสําคัญของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
๔. เป้าหมายโครงการ

ปลูกต้นไม้มงคล และพันธุ์ไม้อื่น ๆ ขนาดเส้นรอบลําต้นไม่น้อยกว่า ๑ เซื่นตเิมตร และสูงไม่น้อยกวา่ 
๑๕๐ เซื่นติเมตร  
๕. สถานท่ีดําเนินการ

บริเวณพืน้ที่ ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห
๖. ระยะเวลาดําเนินการ

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

๗.๑ เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกดุบาก  จังหวัดสกลนคร
๗.๒ ประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ที่  ๒  ตําบลกดุไห  อําเภอกุดบาก  จังหวดัสกลนคร

๘. การดําเนินงาน
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๘.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน  กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถ่ินเข้า
รว่มกิจกรรม

๘.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกตน้ไม้
๘.๓ จัดซ้ืื่อพนัธุ์ไม้ ขนาดเส้นรอบลําตน้ ไม่น้อยกวา่ ๑ เซื่นติเมตร และสูงไม่น้อยกวา่ ๑๕๐ เซื่นติเมตร
๘.๔ ดําเนินการปลกูต้นไม้โดยสว่นราชการ องคก์รภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้อง

ถ่ิน
            ๘.๕ ดูแลรกัษาและติดตามผลโดย เทศบาลตําบลกุดไหและประชาชน

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

๑๐. ตวัช้ีวดั
๑๐.๑ จํานวนพนัธุ์ไม้มีอัตรารอด ไม่น้อยกวา่ ๘๐ เปอร์เซื่จนต์ ของจํานวนที่ปลูก 
๑๐.๒ ผู้เข้ารว่มกิจกรรมมีจติสํานึกที่ดีในการดแูลและอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ
๑๑.๑ ไดส้นองพระราชดําริของสมเดจจพระนางเจ้าสิรกิิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ ในดา้น

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑.๒ ภูมิทศัน์ในพื้นที่บริเวณแก้มลิงบึงผกัหนาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ มีความสวยงาม รมรืน่
๑๑.๓ ผูร้่วมกจิกรรมมีจติสํานึกที่ดแีละเหจนความสําคัญของการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้
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๑.  ช่ือโครงการ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม  

๒.  หลักการและเหตจผล
ในปัจจุบันทรพัยากรธรรมชาติไดถู้กทําลายลดลงทุกปี  มีการบุกรุก แผว้ถาง  ทําลายป่าไม้ซ่ึื่งเป็น

ทรพัยากรธรรมชาตทิี่สําคัญ  ทําให้ระบบนิเวศน์ขาดการสมดุล  การเผาป่าเป็นสาเหตุหน่ึงที่ก่อให้เกิดมลพษิต่อ
สิ่งแวดล้อม   ส่งผลทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนข้ึนและนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ  ซ่ึื่งปัญหาความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกดิข้ึน  ไม่วา่จะเป็น   อุทกภัย  วาตภัย  หรือความแห้งแล้ง  เป็นผลมาจากการกระ
ทําของมนุษย์และผลกระทบน้ันกจมาถึงมนุษย์อยา่งรวดเรจวกว่าที่คิด  

เทศบาลตําบลกุดไห  เลจงเหจนความสําคัญของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  จึงได้จดัทําโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ข้ึน  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้นําชุมชน  พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  คณะครูอาจารย์  นักเรียน  และประชาชนในพื้นที่ตําบล
กุดไห  ตระหนักถึงคุณคา่และความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงมีจติสํานึกทีจ่ะรักษา  อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตทิี่อยู่ใกล้ตวั  ในหมู่บ้าน  
ในตําบล  ที่ตวัเองอยู่ต่อไป  
๓.  วัตถจประสงค์  

๓.๑ เพื่อสร้างผู้นําเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ เพื่อให้ผู้นําชุมชน  พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะครูอาจารย์  นักเรียน  และ

ประชาชน   ในพื้นที่ตําบลกุดไห  ตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
๓.๓ เพื่อเป็นการปลกูจิตสํานึกให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรม   รกัต้นไม้  ป่าไม้  รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่

รอบๆ ตัว
๔.  เป้าหมาย

๔.๑ ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน  ๑๑  
คน  

๔.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน  ๑๒  
คน

๔.๓ พนักงานเทศบาลตําบลกุดไห จํานวน  ๓๐  
คน

๔.๔ คณะครูอาจารย์  จํานวน  ๔  โรงเรียนๆละ  ๒  คน จํานวน    ๘  
คน

๔.๕ นักเรียน  จํานวน  ๔  โรงเรียนๆละ  ๑๐  คน       จํานวน  ๔๐  
คน

๔.๖ ผู้ดแูลเดจกเลจก จํานวน  ๑๖  
คน
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๔.๗ เจ้าหน้าทีจ่ากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  ๒  แห่งๆละ  ๒  คน จํานวน    ๔  
คน                                  รวมท้ังสิ้น 
๑๒๑  คน 
๕.  วิธีดําเนินการ

๕.๑ สํารวจความจําเป็น  และ ก่อนเริ่มดําเนินการโครงการฯ  
๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และดําเนินการจดัทําแผนงาน
๕.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เชน่  สํานักงานทรพัยากรสิ่งแวดล้อมจังหวดัสกลนคร  

โรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห  โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่  โรงเรียนบ้านค้อน้อย
อุทยานแห่งชาตภิูพาน  อุทยานแห่งชาติภูผาเหลจก  ผู้ใหญ่บ้านทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านกลาง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านค้อน้อย  

๕.๔ จัดทําโครงการฯ  เสนอขอรับงบประมาณจากเทศบาลตําบลกดุไห
๕.๕ ดําเนินการตามแผนงานที่วางเอาไว้
๕.๕ สรุปผล  ประเมินผลโครงการฯ  เสนอนายกเทศมนตรตีําบลกุดไห  

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

๒๕๖๔) 
๗.  สถานท่ีดําเนินงาน

  -
๘.  งบประมาณ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักปลดั  เทศบาลตําบลกุดไห
๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ทําให้มีผู้นําเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน
๑๐.๒ ทําให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมเพิ่มมากข้ึน
๑๐.๓ ทําให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีจิตสํานึกที่ดใีนการรักตน้ไม้  ป่าไม้  รวมถึงสิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่

รอบๆ ตวัเพิ่มมากข้ึนและสามารถถ่ายทอดความรูสู้่ประชาชนในพืน้ที่ได้
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๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ช่ือโครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรูต้ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. หลกัการและเหตจผล
ในอดตีที่ผา่นมา เกษตรกรที่สามารถดํารงอยู่ในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนต้องตอ่สู้ดิ้นรนในสังคมที่

เปลี่ยนแปลง โดยไม่ยอมให้ถูกชกัจูงไปตามกระแสเกษตรเชิงเดี่ยวแผนใหม่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ ดว้ยเข้าใจในบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจธรรมและต้องเรียนรูต้่อความ
เปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืน สามารถถ่ายทอดออกสู่สังคมเกษตรกรรมเป็นวงกว้าง 
ให้สามารถเรียนรูแ้ละผสมผสานความรู้ชดุใหม่ที่เป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถดํารงอยู่ได้อยา่งสอดคล้องกับวิถีชวีิตใน
สังคมทันสมัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การอัญเชิญแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเดจจพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นเครื่องนําทาง 

การพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนเป็น
ลําดบั การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไดมุ้่งเน้นการนํา
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ และเร่งสรา้งภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแขจง เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกจิของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้
ความสําคัญกับการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคณุภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรพัยากรและได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิดว้ยฐานความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสรา้งสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกจิพอเพียง เป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเกษตรกร
โดยนําระบบการทําการเกษตรทีใ่ห้ความสําคัญกับความสมดุลของมิติเศรษฐกจิ สังคม และระบบนิเวศ โดยจะ
ช่วยฟุืน้ฟุูและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในไร่นา ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลติจากภายนอกให้มากที่สุด 
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิิบัติและมีผลตอบแทนที่จะทําให้เกษตรกรสามารถดํารงชีวติและประกอบอาชพี
การเกษตรไดอ้ย่างยั่งยืน
๓. วตัถจประสงค์ 
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๓.๑ เพื่อให้เกษตรกรทําการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ จัดตั้งแหล่งเรียนรูแ้ละแปลงต้นแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

ของเกษตรกร
๓.๓ สรา้งเครือข่ายเกษตรกรทีท่ําระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. เป้าหมายโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรูต้ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑ แห่ง

๕. สถานท่ีดําเนินการ
ประชาชนพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๗.๑ เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกดุบาก  จังหวัดสกลนคร
๗.๒ ศูนย์การเรียนรูต้ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสพุัดตา  ลามคํา บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑ ตําบล

กุดไห  อําเภอกดุบาก  จังหวัดสกลนคร

๘. การดําเนินงาน
๘.๑ ประสานงานกับประชาชนที่ถูกคดัเลือก เพื่อชี้แจ้งแนวทางปฏิิบัติเบ้ืองต้นในการดําเนินกิจกรรม
๘.๒ จัดทําโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพจิารณาอนุมัติ
๘.๓ ดําเนินการจดัหาปัจจัยการผลิตทีจ่ะส่งเสริมและสนับสนุนตามความตามความต้องการและสิ่งที่

ยังขาด
             ๘.๔ การดําเนินกิจกรรมโดย นางสุพดัตา  ลามคํา และแผนงานการเกษตร สํานักงานเทศบาลตําบล

กุดไห
๙. งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๑๐. ตวัช้ีวดั

๑๐.๑ จํานวนผู้เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรูต้ามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
๑๐.๒ จํานวนเครือข่ายผูด้ําเนินกจิกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ
๑๑.๑ เกษตรกรทําการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑.๒ มีแหล่งเรียนรู้และแปลงต้นแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในพื้นที่

ของเกษตรกร
๑๑.๓ มีเครือข่ายเกษตรกรที่ทําระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
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๑. ช่ือโครงการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ

๒.  หลักการและเหตจผล
ประเทศไทย อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น  วิถีชีวิตของประชากรสว่นใหญ่ข้ึนอยู่กับภาคเกษตร  ดินและ

นํ้าจึงเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีพ  ในอดตีบรรพบุรุษได้สร้างบ้าน  แปลงเมืองในทําเลที่มีความอุดมสมบูรณ์  
หากดินและนํ้าปัจจุบันเป็นเหมือนในอดีตเกษตรกรจะปลกูอะไรกจได ้ แต่ในห้วงปัจจุบัน  คนไทยใชด้ินและนํ้า
โดยขาดการบํารุงรกัษา  ประกอบกับทรพัยากรป่าไม้ถูกทําลาย  ทําให้เกิดภัยธรรมชาติ  ฝนตกหนัก  นํ้าที่ไหล
มาเป็นปริมาณมากๆ  จะชะลา้งผิวดนิ  ทําให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปกับนํ้า  และในบางพื้นที่มกีารพัง
ทลายของดิน  เกิดดนิถล่มเป็นอันตรายต่อชวีิตและทรพัย์สินของประชาชน  นอกจากน้ันยังทําให้ดนิไม่สามารถ
เกจบกักนํ้าฝนได้อย่างเตจมที ่ จงึทําให้พชืผลทางการเกษตรเสียหายไปดว้ย  หากปล่อยให้ดินเสื่อมคุณภาพเช่นน้ี
ต่อไป  จะส่งผลกระทบตอ่เกษตรกร  ผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ต้นทุนการผลติจะสูงข้ึน  และจะส่งผลต่อ
ภาคการผลติเป็นส่วนรวม   ดว้ยความห้วยใยทกุข์สุขของพสกนิกร   ประกอบกับสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระบาทสมเดจจพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ทีท่รงให้ความสําคัญกับดินและนํ้า  และมีพระราชประสงค์ที่จะชว่ย
เหลือพสกนิกรของพระองค์  จึงพระทานพระราชดํารสัในการนําหญ้าแฝกมาใช้  ฟุื้นฟุ ู ปงองกันการชะลา้ง  การ
พังทลายของดิน  และรกัษาความชุมชื้นของดินไว้

คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญา้แฝกอันเน่ืองมาจาก เพื่อเน้นการขยายผลและการใช้
ประโยชน์จากหญา้แฝกเพื่ออนุรักษ์ดนิและนํ้า เทศบาลตําบลกุดไห  จึงไดส้นองพระราชดําริของพระบาทสมเดจจ
พระเจา้อยู่หัว รชักาลที่ ๙  นําแนวทางพระราชดําริของพระองค์ไปปฏิิบัติให้เป็นรูปธรรม  เป็นการสาธิต  เป็น
ตวัอย่าง  เป็นการให้ความรู้  รวมทั้งรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  การใช้หญา้แฝกให้ไปสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุด
๓.  แนวทางดําเนินการ

๓.๑   พระราชดําริเกีย่วกับการพฒันาและรณรงคก์ารใช้หญ้าแฝกของพระบาทสมเดจจพระเจา้อยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙

๓.๒   แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใชห้ญา้แฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 
๔.  วัตถจประสงค์

๔.๑ เพื่อรณรงคแ์ละส่งเสริมให้ปลูกหญา้แฝกเพื่ออนุรกัษ์ดินและนํ้าตามแนวพระราชดํารขิอง    



~ 41 ~

พระบาทสมเดจจพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๔.๒ เพื่อรณรงคแ์ละขยายผลการปลูกหญ้าแฝก  เพื่อการอนุรกัษ์ดินและนํ้าให้กวา้งขวางและต่อเน่ือง

ในเขตพืน้ที่ตําบลกุดไห
๕.  เป้าหมายโครงการ

ดําเนินงานปลูกหญ้าแฝก จํานวนไม่ต่ํากว่า  ๒๐,๐๐๐  กล้า  โดยต้องมีการดแูลรักษาและปลกู
ซ่ื่อมแซื่มอย่างตอ่เน่ืองและมีผลสําเรจจในการใช้หญ้าแฝก  เพื่อการปรับปรุงบํารุงดินและอนุรักษ์ดนิและนํ้า โดย
ให้ดําเนินงานแล้วเสรจจภายในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๖.  สถานท่ีดําเนินการ

ดําเนินงานภายในเขตพื้นที่ตําบลกุดไห  จํานวน  ๑๑  หมู่บ้าน  โดยทําการปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ  ไหล่ถนน  คลองส่งนํ้า  อ่างเกจบนํ้า  ครึ่งวงกลมและวงกลมล้อมตน้ไม้  
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ

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

๘.๑  จัดทําโครงการเสนอตอ่นายกเทศบาลตําบลกุดไห  เพื่อขออนุมัติโครงการ
๘.๒  การรณรงค์ปลูกหญา้แฝก ในพืน้ที่ตําบลกุดไหโดยกําหนดวันเริ่มต้นปลูกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

โดยซ้ืื่อกลา้หญา้แฝกจากเกษตรกรหรือขอรับกล้าหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และสถานีพัฒนาที่ดนิ
สกลนครจะเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับหญา้แฝกให้แก่หน่วยงานที่เกีย่วข้องที่จะรว่ม
ดําเนินการปลกูหญา้แฝก  

๘.๓  การถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกับการปลกู  วิธกีารขยายพันธุ์และการดูแลรกัษาหลังการปลกูหญา้แฝก
ให้สามารถดําเนินงานไดต้ามวตัถุประสงค์  และให้มีการถ่ายทอดความรูด้า้นหญา้แฝกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง  ตามความเหมาะสม  รวมถึงการสาธติและถ่ายทอดความรู้ดา้นหญ้าแฝกแก่เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ไป  เพื่อให้มีการขยายผลไดอ้ย่างกว้างขวางและตอ่เน่ือง

๘.๔  สําหรับการนับจํานวนจดุและจํานวนกลา้หญา้แฝก  ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ซ่ึื่งดําเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตอ้งใช้กลา้หญา้แฝกไม่ต่ํากวา่  ๒๐,๐๐๐  กลา้  เพื่อให้การดําเนินงานในระยะ
เริ่มต้นมีความชัดเจน 

๘.๔.๑  การกําหนดจํานวนจดุที่ปลูกหญา้แฝก
๑)  การปลูกในพืน้ที่ลาดเทริมถนน  คลอง  สระนํ้า  ระยะทางปลูก  ๓๐  เมตร      

นับเป็น  ๑  จุด
2) การปลกูรอบต้นไม้ ๑ ต้น ในรูปแบบการปลูกครึง่วงกลมหรือล้อมรอบ นับเป็น ๑

จุด
๘.๔.๒  การคํานวณจํานวนกล้าหญ้าแฝกตอ่จุด

๑) กล้าถุงใชร้ะยะปลูกระหว่างตน้  ๑๐  เซื่นติเมตร  ระยะทาง  ๑  เมตร  ใช ้ ๑๐  
ถุง
2) กล้าเปลือยรากใชร้ะยะปลูกระหว่างต้น ๕ เซื่นตเิมตร ระยะทาง ๑ เมตรใช้ ๓๐  

กล้า
๘.๔.๓  รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวชิาการ

๑)  ปลูกในระบบอนุรกัษ์ดินและนํ้า จํานวนแถวการปลูกเป็นไปตามความลาดเทของ 
พื้นที่

2) ปลูกตามไหล่ถนน  หรือ  ทางลําเลียง  ๑  แถว
3) ปลูกบนร่องสวน  ๑  แถว  ห่างขอบแปลง  ๓๐  เซื่นตเิมตร
4) ปลูกริมคลองส่งนํ้า  ๑  แถว  ห่างขอบคลองส่ง  ๓๐  เซื่นติเมตร
5) สระนํ้าปลูก  ๑  แถว
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a. แถวที่  ๑  ปลูกห่างจากขอบบ่อ  ๕๐  เซื่นติเมตร  จนรอบบ่อ
b. แถวที่  ๒  ปลูกทีร่ะดับทางนํ้าเข้า  จนรอบบ่อ

6) อ่างเกจบนํ้าปลูก  ๓  แถว
a. แถวที่  ๑  ปลูกทีร่ะดับทางนํ้าล้นจนรอบอ่าง  ยกเว้นบริเวณคันหรือสัน

อ่างเกจบนํ้า
b. แถวที่  ๒  ปลูกทีร่ะดับสูงกวา่  แถวที่  ๑  ตามแนวดิ่ง  ๒๐ เซื่นติเมตร 

จนรอบอ่าง  ยกเว้นบริเวณคันหรือสันอา่งเกจบนํ้า
c. แถวที่  ๓  ปลูกทีร่ะดับต่ํากว่า  แถวที่  ๑  ตามแนวดิ่ง  ๒๐  เซื่นติเมตร

จนรอบอ่าง  ยกเว้นบริเวณคันหรือสันอา่งเกจบนํ้า
7) ปลูกครึ่งวงกลมและวงกลมล้อมต้นไม้

a. ต้นไม้ขนาดเลจก  รศัมี  ๑  เมตร  เป็นระยะทาง  ๓ – ๖  เมตร
b. ต้นไม้ขนาดกลาง รศัมี  ๒  เมตร เป็นระยะทาง  ๖ – ๑๒  เมตร
c. ต้นไม้ขนาดใหญ่ รศัมี  ๓  เมตร เป็นระยะทาง  ๙ – ๑๘  เมตร

๘.๕  สําหรับการดําเนินงานการปลูกหญ้าแฝกในพืน้ที่ภายในเขตตําบลกดุไห  มีการจดัทําแผนการปลูก
หญา้แฝกตามกรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการในแต่ละปี  ทั้งน้ี  มีสถานีพัฒนาที่ดนิสกลนคร  ให้คํา
ปรึกษาในการกําหนดสถานที่ปลูก  แนวทางในการปฏิิบัติงานและรูปแบบการปลูก  รวมทั้งให้คําแนะนําทาง
วิชาการ  ทั้งน้ี  การรณรงค์การปลูกหญา้แฝกเฉลิมพระเกียรตขิองแต่ละหมู่บ้านให้มีการบูรณาการปฏิิบัติงาน
รว่มกันในระดบัตําบล  สําหรับในการปลูกตามความเหมาะสมในการจดังานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 

๘.๖  การประชาสัมพันธ์โครงการปลกูหญา้แฝก เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการที่จะรณรงคแ์ละ
ขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและนํ้า  การฟุืน้ฟุูทรพัยากรดนิ  และการรกัษาสภาพ
แวดล้อม  ให้กว้างขวางและมีความต่อเน่ือง  จึงจําเป็นต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  โดยมกีาร
ประชาสัมพนัธ์อย่างตอ่เน่ือง  ดว้ยสื่อในรปูแบบตา่ง ๆ 

๘.๗ การตดิตามผลการดําเนินงาน  มกีารจัดทํารายงานเสนอ  โดยมีรายละเอียดของสถานที่ปลูกและ
พิกดั  จํานวนจุด  จํานวนกล้าหญ้าแฝกทีป่ลูก  ภาพกจิกรรมประกอบ  
๙.  งบประมาณโครงการ

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

๑๐.๑  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ :  เทศบาลตําบลกุดไห
๑๐.๒  หน่วยงานที่ประสานงาน :  สถานที่ออกดําเนินการกิจกรรมหมู่บ้านที่  ๑- 

๑๑
๑๐.๓  หน่วยงานที่สนับสนุนทางวิชาการ :  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร

๑๑.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑   มีการดําเนินงานบูรณาการรว่มกันของหน่วยงาน ในการปลูกหญ้าแฝก
๑๑.๒  ภายในปี  ๒๕๖๔  จะมีพืน้ที่ปลูกหญา้แฝกเพือ่การอนุรักษ์ดนิและนํ้าและฟุื้นฟุูทรพัยากรดนิใน

พื้นที่ภายในเขตพืน้ที่ตําบลกดุไห โดยใชพ้ันธุก์ล้าหญ้าแฝกไม่ต่ํากวา่  ๒๐,๐๐๐  กล้า
๑๑.๓  ทรัพยากรดินได้รบัการอนุรักษ์และฟุื้นฟุ ู เป็นการปงองกันการชะลา้งพังทลายของดินและลด

ความสูญเสียหน้าดิน  เพิ่มความชื้นและยกระดบัอินทรียวตัถุในดนิ
๑๑.๔  เจา้หน้าที่ของรัฐ  เกษตรกร  ชุมชน  ประชาชนทั่วไป  ได้รับการปลูกจติสํานึกในการใช้

ประโยชน์หญา้แฝกตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเดจจพระเจา้อยู่หัว รชักาลที่ ๙ ซ่ึื่งกอ่ให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทรพัยากรอยา่งยั่งยืน
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๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เดกกและเยาวชน
๑.๓.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยส์จจรติ

๑.ช่ือโครงการ   
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาเดจกและเยาวชน

๒. หลกัการและเหตจผล
เดจกและเยาวชนเป็นเสาหลักของชุมชนที่จะตอ้งดูแลรับผิดชอบสังคมต่อจากผูใ้หญ่ แต่จากสภาพปัญหา

ของสังคม กระแสของสังคมทุนนิยม จึงมีอทิธิพลตอ่วิถีชีวติของเดจกเยาวชนในดา้นลบค่อนข้างมาก เหจนไดจ้าก 
เดจกและเยาวชนมีปัญหาตดิยาเสพติด มีค่านิยมดา้นการแต่งกายที่ทันสมัยและผิดแปลกไปจากวัฒนธรรมทอ้ง
ถ่ิน และการบริโภคแบบวัตถุนิยม ทั้งน้ียังเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชุมชน เช่น การทะเลาะววิาทการขาด
คุณธรรมและจรยิธรรม และการขาดความตระหนักตอ่คุณค่าของทรพัยากรในท้องถ่ิน เป็นต้น จากสภาพของ
ปัญหาที่ไดก้ลา่วมา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเดจกและเยาวชนชุมชนตําบลกดุไห เทศบาลตําบลกุดไห จงึ
จัดจดัให้มีโครงการเรียนรู้เพื่อพฒันาเดจกและเยาวชน โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งกลุ่มเดจกและเยาวชนข้ึนใน
ชุมชน พร้อมทัง้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเดจกและเยาวชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติและบริบทของชุมชน เพื่อ
ฟุื้นฟุคูวามสัมพันธ์  สรา้งความเชื่อมั่นและความไวว้างใจต่อกนั ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อส่งเสริมเรียนรู้พฒันาให้เดจกและเยาวชนในดา้นต่างๆ
๓.๒ เพื่อให้เดจกและเยาวชนมีการพฒันาดา้นต่างๆอยา่งสมวัย
๓.๓ เพื่อให้เดจกและเยาวชนเรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองและผู้อื่น

๔. เป้าหมาย
เดจกและเยาวชนในตําบลเรียนรูก้ารพัฒนาในด้านตา่งๆ อย่างถูกต้องครบครันในทุกๆดา้น

๕. สถานท่ีดําเนินงาน
เทศบาลตําบลกุดไห
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๖. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกดุไห

๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชาชนในตําบล    จํานวน    ๕๕    คน

๙. วิธีดําเนินการ
๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ
๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ
๙.๓ สรุปผลตามโครงการ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้จํานวน         
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑. การตดิตามประเมินผล   
จากสรปุผลการดําเนินงาน 

๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ   
๑๒.๑ สามารถส่งเสริมเรียนรู้พัฒนาให้เดจกและเยาวชนในดา้นต่างๆ
๑๒.๒ สามารถทําให้เดจกและเยาวชนมีการพัฒนาด้านตา่งๆอยา่งสมวัย
๑๒.๓ สามารถทําให้เดจกและเยาวชนเรียนรู้หลักการพฒันาตนเองและผู้อื่น

๑.ช่ือโครงการ   
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเดจกและเยาวชน

๒. หลกัการและเหตจผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พัฒนา “คน” เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตนับตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัย

เดจก วัยรุ่น วัยทํางาน และวัยชรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวัยเดจกเป็นวัยท่ีจะต้องได้รับการปลูกฝังสร้างคุณค่าให้กับตนเองและ
เหจนคุณค่าของผู้อ่ืนในการอยู่ร่วมกัน โดยให้ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม สตปิัญญาและจิตใจ

เทศบาลตําบลกุดไห   เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจสําคัญในการดแูลและส่งเสริมสนับสนุนการดําเนนิงานดา้นเดจกและ
เยาวชน  เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเดจกและเยาวชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัแก่เดจกและเยาวชน และสามารถท่ีถ่ายทอด/
ขยายผลไปยังพอ่แม่ ผู้ปกครอง คนทํางานด้านเดจกในชุมชน และสถานสงเคราะห์ท่ีจะสร้างเกราะปงองกันใหแ้ก่เดจกได้รอดพ้น
จากส่ิงย่ัวยุต่างๆ ท่ีจะนําไปพัฒนาเดจกและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญท่ี่มีคุณภาพของสังคมและย่ังยืนตอ่ไป
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเดจกและเยาวชน
๓.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพเดจกและเสริมสร้างภูมคิุ้มกันแก่เดจกและเยาวชน
๓.๓ เพื่อพัฒนาเดจกและเยาวชนเพื่อเป็นผู้ใหญท่ี่มีคุณภาพ

๔. เป้าหมาย
เดจกและเยาวชนในตําบลไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา

๕. สถานท่ีดําเนินงาน
เทศบาลตําบลกุดไห

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกดุไห

๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เดจกและเยาวชนในตําบล    จํานวน    ๕๕    คน
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๙. วิธีดําเนินการ
๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ
๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ
๙.๓ สรุปผลตามโครงการ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้จํานวน         
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑. การตดิตามประเมินผล   
จากสรปุผลการดําเนินงาน

๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ   
๑๒.๑ สามารถหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเดจกและเยาวชน
๑๒.๒ สามารถพัฒนาศักยภาพเดจกและเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันแก่เดจกและเยาวชน
๑๒.๓ สามารถพัฒนาเดจกและเยาวชนเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

๑.๓.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทจจริต

๑.ช่ือโครงการ   
จดัตั้งให้ความรูเ้รือ่งสภาเดจกและเยาวชน

๒. หลกัการและเหตจผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเดจกและเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก 

มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และดําเนินกิจกรรมเพือ่การพัฒนาเดจกและเยาวชนในเขตจังหวดั รวมทั้ง
ดําเนินการอื่นที่จําเป็นเพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งสภา เดจกและเยาวชนจังหวัด

มาตรา ๒๔ สภาเดจกและเยาวชนอําเภอ มีหน้าที่ ดงัต่อไปน้ี (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ดา้นวิชาการ และกจิกรรมเกีย่วกับ การศกึษา กฬีา และวัฒนธรรมในท้องถ่ินของเดจกและเยาวชน (๒)
จัดกิจกรรมตา่งๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเดจกและเยาวชนในท้องถ่ินให้มีความรู ้ความสามารถ และจริยธรรม 
(๓) เสนอแนะและให้ความเหจนต่อสภาเดจกและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเดจกและเยาวชนในท้องถ่ิน 
สนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐและเอกชน

ดังน้ัน  เทศบาลตําบลกุดไห จงึจัดตัง้และให้ความรูเ้รือ่งสภาเดจกและเยาวชน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ประเทศชาติตอ่ไป
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้เดจกและเยาวชนมีเวทีให้แสดงความสามารถและแสดงความคดิเหจน
๓.๒ เพื่อให้เดจกและเยาวชนมีการทํางานเป็นทีม  และมีความสมัครสมานสามคัคี
๓.๓ เพื่อให้เดจกและเยาวชนรู้หลักและการจดัตั้งสภาเดจก

๔. เป้าหมาย
เดจกและเยาวชนในตําบลมีเวทีทีจ่ะแสดงความสามารถ  แสดงความคดิเหจน อยา่งถูกต้องเหมาะสม

๕. สถานท่ีดําเนินงาน
เทศบาลตําบลกุดไห

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกดุไห
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ

เดจกและเยาวชนในตําบล    จํานวน    ๕๕    คน
๙. วิธีดําเนินการ

๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ
๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ
๙.๓ สรุปผลตามโครงการ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้จํานวน         
 จํานวน    ๓๐,๐๐๐        บาท  

๑๑. การตดิตามประเมินผล   
จากสรปุผลการดําเนินงาน

๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ   
๑๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เดจกและเยาวชนมีเวทีให้แสดงความสามารถและแสดงความคดิเหจน
๑๒.๒ เพื่อให้เดจกและเยาวชนมีการทํางานเป็นทีม  และมีความสมัครสมานสามัคคี
๑๒.๓ เพื่อให้เดจกและเยาวชนรู้หลักและการจัดตัง้สภาเดจก

๑.ช่ือโครงการ   
ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพเดจกและเยาวชน

๒. หลกัการและเหตจผล
สภาพสังคมในปัจจุบัน  มกีารแข่งขันดา้นเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการเป็น

อยู่ของบุคคลในหน่วยงานตลอดจนถึงเดจกและเยาวชน การการอบรมสั่งสอน  ให้ความรูค้วามเข้าใจในการศึกษา
หลกัธรรม  จรยิธรรมเพื่อการใช้ในการดําเนินชีวติและการอยู่รว่มกันในสังคม  จึงทําให้เดจกและเยาวชนส่วนหน่ึง
ได้รบัผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว  มาเข้าใจขาดความรู้  หลงทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสม 
๓. วตัถจประสงค์

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เดจกและเยาวชนรู้ถึงคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๔ เพื่อให้เดจกและเยาวชนใช้ชวีิตอยา่งถูกต้องเหมาะสม
๓.๔ เพื่อให้เดจกและเยาวชนเป็นคนที่ดีตอ่ครอบครวั  สังคม  ตลอดจนประเทศชาติ

๔. เป้าหมาย
เดจกและเยาวชนในตําบลเรียนรูถึ้งคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อนํามาใชใ้นการดํารงชีวติ  เพื่อให้สังคม

อยู่รว่มกันอย่างสงบสุข
๕. สถานท่ีดําเนินงาน

เทศบาลตําบลกุดไห
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกดุไห
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในตําบล    จํานวน    ๕๕    คน
๙. วิธีดําเนินการ

๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ
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๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ
๙.๓ สรุปผลตามโครงการ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้จํานวน         
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑. การตดิตามประเมินผล   
จากสรปุผลการดําเนินงาน 

๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ   
๑๒.๑ สามารถส่งเสริมให้เดจกและเยาวชนรู้ถึงคุณธรรมละจริยธรรม
๑๒.๒ สามารถทําให้เดจกและเยาวชนให้ชีวติอย่างถูกต้องเหมาะสม
๑๒.๓ สามารถทําให้เดจกและเยาวชนเป็นคนที่ดีตอ่ครอบครวั   สังคม  ตลอดจนประเทศชาติ

๑.๓.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

๑. ช่ือโครงการ
กดุไหตําบลน่าอยู่

๒. หลกัการและเหตจผล
ดว้ยเทศบาลตําบลกุดไห  ไดเ้ลจงเหจนถึงความสําคัญของสภาพแวดล้อมภายในตําบลจึงไดจ้ัดทําโครงการ

กุดไหตําบลหน้าอยู่  โดยยึดหลักการมีสว่นร่วมของประชาชนทุกภาคสว่นในการพัฒนาเป็นหลัก  คือ  “รว่มคิด 
รว่มตัดสินใจ  รว่มทํา  รว่มรับผลและประเมินผล”   จึงทําให้โครงการตา่ง ๆ ที่เกดิข้ึนในหมู่บ้านตําบล  ตรง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน  และประชาชนเองกจได้มีสว่นรว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ  ดว้ยความภาค
ภูมิใจ  “โครงการบ้านเรอืนน่าอยู่  หมู่บ้านสะอาด”  เป็นโครงการหน่ึงที่ประชาชนไดร้ว่มกันคิดข้ึน  เพื่อให้
หมู่บ้าน ตําบล  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด  สวยงาม  เป็นหมู่บ้าน  ตําบลน่าอยู่  
๓. วตัถจประสงค์
     ๓.๑ เพื่อสรา้งจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดโดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการหมู่บ้านของตนเอง 

๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสว่นรว่มในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน 
๓.๓ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอื้อตอ่การส่งเสริมสุขภาพและปงองกันโรค 
๓.๔ เพื่อให้บ้านเรือน  หมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง

๔. เป้าหมายของโครงการ
๔.๑ จดัประกวดบ้านเรือน  หมู่บ้านในตําบลกุดไห  หมู่ที่ ๑-๑๑  รวม ๑๑ หมู่ 
๔.๒ เดจก  เยาวชน  ประชาชน    รกัษาความสะอาด  สวยงาม  มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔.๓ เดจก  เยาวชน  ประชาชน  ทกุภาคสว่นได้มีส่วนรว่มและเกิดความรัก  ความสามัคคี
๔.๔ เดจก  เยาวชน  มีสุขภาพกายแขจงแรง  สมบูรณ์  และสุขภาพดี
๔.๕ ตําบลกดุไห  เป็นตําบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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เทศบาลตําบลกุดไห
๖. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ระหว่างเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑   -    กันยายน  ๒๕๖๑  จะมีการให้คะแนนทุก  ๒  ครั้ง
มีการให้คะแนน  ครัง้ที่   ๑   ในวันที่  ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่   ๒   ในวนัที่  ๒๔ - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑
ตัง้แต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๗. วิธีดําเนินโครงการ
๗.๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบลคลองหลาแบบบูรณาการเพือ่คิดโครงการและหลักการ
๗.๒ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจและประเมินหมู่บ้าน
๗.๓ กําหนดหลักเกณฑ์ใ์นการประเมินและให้คะแนน
๗.๔ กําหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการออกตรวจประเมิน  ๒  ครั้ง
๗.๕ ประชาสัมพันธ์โครงการให้เดจก  เยาวชน   ประชาชน  ทุกภาคส่วนไดร้ับทราบ

๘. สถานท่ีดําเนินโครงการ
ทกุหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองหลา  อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวดัสงขลา

๙. งบประมาณโครงการ
๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ
เดจก  เยาวชน  และประชาชนทุกภาคสว่นในตําบลกุดไห  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รกัความ

สะอาด  สวยงาม  มีความสามัคค ี รูจ้ักการมีส่วนรว่มคิด  รว่มตดัสินใจ  รว่มทํา  รว่มรบัผลและ
ประเมินผล  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แขจงแรง  มีสุขภาพจติที่ดี  มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
และเป็นตําบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๑๑. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ

มีการตดิตอ่ประสานงานสมาชิกสภาเทศบาล กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ดูแลดําเนินงานตาม
โครงการให้สําเรจจลุลว่งไปดว้ยดี
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๑. ช่ือโครงการ   
ถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการปฏิิบัติ

๒. หลกัการและเหตจผล
ดว้ยเทศบาลตําบลกุดไห ไดด้ําเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวปฏิิบัติ  เพื่อให้สอดคล้อง

รับกับการขับเคลื่อนนโยบายขยายผลการพฒันาดว้ยหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  ตามแนวพระราชดําริ  ให้
กวา้งขวางสู่ชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม  เพื่อเสริมสรา้งความรู้  ความเข้าใจการพฒันาเกษตรกรตามแนวทฤษฎี
ใหม่  ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคดิและพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ  และการดําเนินชีวติ
ดา้ยการพึ่งพาตนเองได้อยา่งเหมาะสม
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการรู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ เพื่อขยายผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิิบัติ
๓.๓ เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

๔. เป้าหมาย
ประชาชนในตําบลที่เข้ารว่มโครงการมีความรู้เรื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  สามารถนําไปใช้ในชวีิต

ประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวติ  ความเป็นอยู่
๕. สถานท่ีดําเนินงาน

เทศบาลตําบลกุดไห
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลตําบลกดุไห
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในตําบล    จํานวน    ๕๕    คน
๙. วิธีดําเนินการ
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๙.๑ วางแผน  เตรียมงานตามโครงการ
๙.๒ ดําเนินการอบรมตามโครงการ
๙.๓ สรุปผลตามโครงการ

๑๐. งบประมาณท่ีใช้จํานวน         
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑. การตดิตามประเมินผล   
จากสรปุผลการดําเนินงาน 

๑๒. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ   
๑๒.๑  ผู้เข้ารว่มโครงการสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ แนวคดิ  การประกอบอาชพีให้มีศักยภาพใน 

การพึ่งพาตนเอง  สามารถลดรายจา่ย  เพิ่มรายได้  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
๑๒.๒ บรรเทาปัญหาการว่างงานของคนในตําบล และการเคลื่อนยา้ยแรงงานของคนในตําบล
๑๒.๓ ผู้เข้ารว่มโครงการ  เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทจจริต
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อตา้นการทจจริตของผู้บริหาร

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม "ประกาศเจตจาํนงต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน" 

๒. หลกัการและเหตจผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดัทํายทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการปงองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว้ ๓ 

ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึื่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิตใิหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทจุริตทกุรูปแบบ โดยไดร้ับ
ความรว่มมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพทิักษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดา้น ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โด
ยกําหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต" มีเปงาหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยไดร้ับ
การประเมินดชันีการรับรู้การทจุรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึื่งการที่ระดบัคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบรหิารงานภาครัฐตอ้งมีระดบัธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้า
หน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤตกิรรมแตกตา่งจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าที่ในทางทุจรติ
ประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดาํเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจาํนงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการทุจรติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทจุรติเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาระบบปงองกันการทจุรติเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่   ๖  ยกระดบัคะแนนดัชนีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI)
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรฐัภายใตโ้ครงสร้างการจดัระเบียบบริหารราชการตาม

หลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาํบริการสาธารณะและ
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กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ิน การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาํ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีสว่นร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดบัพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะทําไดเ้ทา่ที่จาํเป็นตามกรอบกฎหมายกาํหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ทั้งน้ี ตอ้งยอมรับวา่ปัญหาการทจุรติในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สรา้ง
ความขมข่ืนใจให้แก่ คนทาํงานในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึื่งหากพจิารณาจาํนวนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จรยิธรรม 
ซ่ืื่อสตัย์สุจรติ ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ิน ให้เหือดหายไป และหากจะวา่กันไปแล้ว เรื่องในทาํนอง
เดยีวกันน้ีกจสามารถเกิดข้ึนกับคนทาํงานในหน่วยงานราชการอืน่ได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีจาํนวนมาก และมากกว่าคนทาํงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนทาํงานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใชอ้ํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกวา่ แม้วา่ โอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเทา่กับที่คนทํางานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรฐั ที่คนทาํงานในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไดก้่อให้เกิดข้ึนกจอาจ
เป็นแค่เศษผง ธลุีของความเสียหายที่เกิดจากการทจุริตของคนนอกองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ดงัน้ัน จึงมีความจาํเป็นที่ผู้บริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินต้องแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการ
ต่อตา้นการทุจริตอยา่งเหจนชัดเป็นรูปธรรม ดว้ยการจดัทําแผนปฏิิบัตกิารปงองกันการทจุรติ ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน บริหารงานดว้ยความโปร่งใส มีความเข้มแขจงในการบริหารราชการตามหลกัการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี    หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปงองกันการทุจรติขององค์กรตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทัว่ประเทศต่อไป 

๓. วตัถจประสงค์ 
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย

การจดัทําแผนปงองกันการทจุรติในองค์กรที่บริหาร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทจุริตของผู้บริหาร อยา่งน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มกีารประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทจุรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิิบัติการปงองกันการทจุรติขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน ๔ ปี 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลกดุไห

๖.วิธีดาํเนิน
การ 

๖.๑ ประกาศเจตจาํนงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการทุจรติของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
๖.๓ จดัตั้งคณะทํางานการจดัทาํแผนปฏิิบัตกิารปงองกันการทุจรติ 
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจดัทาํแผนปฏิิบัตกิารปงองกันการทจุรติ 
๖.๕ จดัทาํแผนปฏิิบัตกิารปงองกันการทจุรติ 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิิบัตกิารปงองกันการทจุรติ 
๖.๗ ดาํเนินการตามแผนปฏิิบัติการปงองกันการทจุรติ 
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สาํนักปลดั เทศบาลตําบลกุดไห

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ 

ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการตอ่ตา้นการทุจรติของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการตอ่ตา้นการทุจรติของผู้บริหารตอ่สาธารณะชน อย่างน้อย ๑ 

ครั้ง 
- มีแผนปฏิิบัตกิารปงองกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ 
ผลลัพธ์ 

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส สามารถปงองกันการ
ทุจรติของบุคลากร องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปรง่ใสในการบริหารงานบจคคลให้เป็นไปตามหลักคจณธรรม ท้ังในเรื่องการ

บรรจจแต่งตั้ง โยกยา้ย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลกัการและเหตจผล 
พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนักงานจ้างของเทศบาลเทศบาลตําบลกุดไห เป็นบุคลากรที่มี

ความสําคัญตอ่องค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลไดต้้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้
ปฏิิบัติงาน ซ่ึื่งเป็นปัจจัยสาํคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะตอ้งมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ดา้นการพฒันาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อยา่งแทจ้ริงตอ่ไป 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาํหนดให้การปฏิิบัติ
งานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวธิีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนรว่ม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิิบัตริาชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์์และ วิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา 
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๖ ทีก่ําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีน้ัน ตอ้งก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มคา่ในเชงิภารกิจของรัฐ 

ดงัน้ัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทาํงานได้ จึงได้จดัให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อกาํหนดมาตรการดา้นความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
๓.๒ เพื่อให้การปฏิิบัติงานบุคลากรมรีูปแบบ ข้ันตอนการปฏิิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจ

สอบได้ 
๓.๓ เพื่อเป็นการปงองกันการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิิบัติงานดา้นบริหารงานบุคคล 
๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิิบัตริาชการดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธภิาพไดค้นดี 

คนเก่งเข้ามาทาํงาน 
๔. เป้าหมาย/
ผลผลิต 

จดัทํามาตรการดา้นการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน ๑ มาตรการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ์์ การบริหารงานบุคคลในเรือ่งการบรรจ ุแต่งตั้ง โยกยา้ย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์แ์ละเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

๖.๒ นําหลักเกณฑ์ก์ารบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

๖.๔ ดาํเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการดาํเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สาํนักปลดัเทศบาลตําบลกุดไห 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
๑.๑ ผลผลิต

- มีมาตรการดาํเนินงานดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลจาํนวน ๑ มาตรการ 
- เจา้หน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลกัธรรมาภิบาล 

๑.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาํเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกวา่ ๙* % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอ่ระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ํากวา่

ระดบั ๓ 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปงองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกคาํสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลกัการและเหตจผล 
เทศบาลตําบลกุดไห เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงที่มีอาํนาจ

หน้าที่ในการจดัทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํา
นาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ทําอกีมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารบับริการตดิตอ่กับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลน้ัน
มักจะประสบปัญหาดา้นการอํานวยความสะดวกในการตดิต่อราชการ เน่ืองจากภารกจิมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายตา่ง ๆ ซ่ึื่งเป็นอุปสรรคอยา่งยิ่งต่อการให้บรกิาร ทําให้การบริการเกิด
ความล้าชา้ ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทาํการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การ ปฏิิบัติราชการของเจา้หน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสทิธิภาพ 
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาํหนดให้การปฏิิบัติ
งานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ดว้ยหลักเกณฑ์ ์และวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาํหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่
ภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนไดร้ับการอํานวยความสะดวกและไดร้ับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส กาํหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร 
กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจา้งของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายก
เทศมนตรี มีอํานาจมอบหมายการปฏิิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรทีี่ได้รบัแต่งตัง้ในการสั่งหรือการ
ปฏิิบัตริาชการของ นายกเทศมนตรีได ้มาตรา ๔๘ เอกูนวีสต ิกาํหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจา้งเทศบาล รองจากนายกเทศมนตร ีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาํของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กาํหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวดัสกลนคร

ดงัน้ัน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สรา้งเงื่อนไขข้ันตอนที่มคีวามยุ่งยาก จงึจําเป็นตอ้งมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลข้ึน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเรจว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพงึพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพื่อปงองกันการผูกขาดอาํนาจหน้าทีใ่นการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจรติและ

ประพฤติ     มิชอบในตาํแหน่งหน้าทีร่าชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จดัทําคาํสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหัวหน้าสว่นราชการ จาํนวน ๔ ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรมีอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลดัเทศบาล รอง
ปลดัเทศบาล และหัวหน้าสว่นราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลดัเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบ
หมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สาํนักงานเทศบาลตําบลกดุไห 

๖. วิธีดาํเนินการ 
๖.๑ ออกคาํสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 
๖.๒ จัดทาํหนังสือแจง้เวียนให้ทกุส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิิบัตริาชการแทนรับทราบ

และถือปฏิิบัติ 
๖.๓ จัดทาํประกาศ ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิิบัติงานตามคําสั่งที่ไดร้ับมอบหมายในทุก

เดอืน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 
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ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สาํนักปลดัเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ 
ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิิบัตริาชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ 

ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพงึพอใจในบริการที่ไดร้ับอยู่ในระดบัดี 
- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
กจิกรรม "สรา้งความโปร่งใสในการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน" 

๒. หลกัการและเหตจผล/ท่ีมาของโครงการ 
การพิจารณาความดคีวามชอบหรือการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของการ

บริหารผลการ ปฏิิบัตริาชการซ่ึื่งใชห้ลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิิบัติงานเกดิแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึื่งนายกเทศมนตรตีําบลกดุไห ได้ให้ความสําคัญในเรือ่งการพจิารณาความดีความชอบหรือการ
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พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรือ่ง ลาํดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพนิิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิิบัต ิราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓. วตัถจประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลดา้นการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 
๔. เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สาํนักงานเทศบาลตําบลกดุไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิิบัตริาชการของข้าราชการสํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดไห โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลตําบลกุดไหเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห ทีร่ับผดิชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืนข้าราชการสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าสว่นและผู้บริหารสถานศกึษาเป็นกรรมการ และข้าราชการสํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดไห

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิิบัติราชการของข้าราชการสํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดไห เพือ่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิิบัตริาชการที่ผู้บังคับบัญชาไดพ้ิจารณาไว้โดยเจา้หน้า
ที่ให้คําปรกึษาและเสนอความเหจนเกีย่วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิิบัตริาชการ 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิิบัตริาชการของข้าราชการสํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดไห รวบรวมและเสนอผลการพจิารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิิบัตริาชการให้แก่คณะ
กรรมการพจิารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืนข้าราชการสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห พจิารณา
ทบทวนผลการ พจิารณาการประเมินผลการปฏิิบัตริาชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิิบัตริาชการของข้าราชการสํานักงานเทศบาลตําบลกดุไห เสนอมา โดยใช้หลกัเกณฑ์์ตามที่กําหนดไว้ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กนัยายน - ตลุาคม 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

 งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้

๒.๒.๒ สร้างความโปรง่ใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดจ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถอืและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วของ
อย่างเคร่งครัด 
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๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
กจิกรรม "ควบคุมการเบิกจา่ยเงินตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปี" 

๒. หลกัการและเหตจผล/ท่ีมาของโครงการ 
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจดัทาํทะเบียนคุมเงินรายจา่ยขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นแนวทาง

เดยีวกันและ สอดคล่องกับการปฏิิบัติงานในระบบบัญชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝา่ย บัญชี กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห จดัทาํทะเบียนคุมเงินรายจา่ยให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิิบัต ิทาํให้เกิดความ คุ้มคา่และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจา่ยเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี และดาํเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวง
มหาดไทยและหนังสอืสั่งการที่เกีย่วของ ซ่ึื่งถือเป็นเรื่องสาํคัญที่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจะตอ้งทําตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมีความจาํเป็นต่อการบริหารงานของสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ ่เกีย่วของ 

๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิิบัติงาน ที่อาจจะทาํให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห x 
๖. วิธีดาํเนินการ 

จดัทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจา่ย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ประจาํปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิิบัตติามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่ เกี่ยวของ 

๑๐.๒ ลดข้อผดิพลาดในการปฏิิบัติงาน ทีอ่าจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกนั 

๑๐.๓ เกิดความคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
กจิกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจดัหาพัสดุ" 

๒. หลกัการและเหตจผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์์และวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึื่งกําหนดให้มีการ
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บริหารราชการ อย่างมีประสทิธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกดิประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิิบัตใิห้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่ม
เตมิและกฎหมายอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดา้นจัดซ้ืื่อจัดจา้ง 
๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวา่งแผนจดัซ้ืื่อจัดจา้งของหน่วยงาน 
๓.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิิบัติงาน 
๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองคลัง 
๔.๒ เจา้หน้าที่ผู้ปฏิิบัติงานดา้นพัสดุ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลกดุไห 

๖. วิธีดาํเนินการ 
๖.๑ จัดเกจบข้อมูลในการจัดซ้ืื่อจดัจ้าง 
๖.๒ จําแนกวธิีการจดัซ้ืื่อจัดจา้งและคิดเป็นร้อยละของจาํนวนโครงการและรอ้ยละของจาํนวนงบ

ประมาณ 
๖.๓ สรุปผลการจดัซ้ืื่อจดัจา้ง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิิบัติงาน ๖.๕ รายงานผลการจัดซ้ืื่อจดัจ้างประจาํปี 
๖.๖ รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ืื่อจดัจ้างประจาํปี 
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทราบ 

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

๘. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รบัทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานดว้ยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวา่งแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจดัซ้ืื่อจดัจา้งให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
กจิกรรม "สรา้งความโปร่งใสในการใชจ้่ายเงินงบประมาณ" 

๒. หลกัการและเหตจผล/ท่ีมาของโครงการ 
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พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการปงองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปงองกันผลประโยชน์ทับซ้ื่อน 
๓.๓ เพื่อเป็นการปงองกันการใช้จา่ยเงิน เพื่อส่งเสริมธรุกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิิบัติงานดา้นพัสด ุ

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลกดุไห

๖. วิธีดาํเนินการ 
๖.๑ จัดทาํคู่มือการปฏิิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู้เสนองาน

ในการจดัหาพัสด ุ
๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจดัหาพสัดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวของกับผู้เสนองานในการจดัหาพัสด ุเพื่อปงองกันผลประโยชน์ทับซ้ื่อน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มรีะบบปงองกันผลประโยชน์ทบัซ้ื่อน 
๑๐.๒ มกีารปงองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธรุกจิของตนและพวกพอ้ง 
๑๐.๓ มกีารปฏิิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ืื่อ - จัดจา้ง 

๒. หลกัการและเหตจผล/ท่ีมาของโครงการ 
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เน่ืองจากเทศบาลตําบลกุดไห มีฐานะเป็นนิตบุิคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจดัทําบรกิารสาธารณะดว้ย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จดัหารายได้และการใช้จา่ยเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจดัทํา
บริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายทีก่ําหนดไว้ ดังน้ัน การที่เทศบาลจะบริหาร
งานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะตอ้งบริหารงานดว้ยความซ่ืื่อสตัย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาํหนดให้การปฏิิบัติ
งานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดีและให้คาํนึงถึงการมีสว่นรว่มของประชาชนในการจดัซ้ืื่อ จัดจา้ง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กาํหนดให้เทศบาลมี อาํนาจหน้าที่อืน่ตามทีก่ฎหมายบัญญัตใิห้เป็นหน้าทีข่อง
เทศบาล ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลัก
เกณฑ์์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาํหนดให้การจัดซ้ืื่อ จดัจา้ง ให้ส่วน
ราชการดาํเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพจิารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงคท์ี่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะได้รับประกอบกัน 

ดงัน้ัน เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจาํเป็นต้องจดัโครงการเผยแพรข้่อมูลข่าวสารดา้น
การจดัซ้ืื่อ - จัดจา้ง เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัซ้ืื่อ - จัดจา้งของเทศบาลทกุ
โครงการและกิจกรรม 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัซ้ืื่อ - จัดจา้งตามโครงการและกิจกรรม
ตา่งๆ ของเทศบาล 

๓.๒ เพื่อเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพื่อปงองกันการทุจรติในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจดัซ้ืื่อ - จัดจา้ง ตามแผนงาน/โครงการตา่งๆ ของเทศบาลที่ดาํเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวน ๔ ชอ่งทาง ได้แก่ ทางเวจบไซื่ต์ บอร์ดประชาสัมพันธ ์หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห และชุมชนตา่งๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลกุดไห
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจดัหาพสัดุเพื่อจดัทําประกาศ ดงัน้ี 
- ประกาศการจัดซ้ืื่อ - จดัจา้ง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจดัซ้ืื่อ - จดัจา้ง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานทีใ่น

การตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจดัซ้ืื่อ - จดัจา้ง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

๖.๒ นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธต์ามชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ไดแ้ก่ ทาง
เวจบไซื่ต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
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กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผลผลิต 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ืื่อจดัจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ชอ่งทาง 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการจดัซ้ืื่อจดัจา้งไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๗๐ ของ

โครงการที่จัดซ้ืื่อจดัจ้างทัง้หมด 
- การจดัหาพัสดเุป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทจุรติในการจดัซ้ืื่อจดัจา้งได้ 

๒.๒.๓ สร้างความโปรง่ใสในการให้บรกิารสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกดิความพึง
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พอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดบรกิารสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิิบัติ 
๒. หลกัการและเหตจผล 

เทศบาลตําบลกุดไห บริหารจัดการโดยการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักเกณฑ์์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดตอ่ สอบถามข้อมูล ยื่นคําข้ออนุมัติ อนุญาตในเรื่องทีเ่ป็นอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล ตดิตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดาํเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการ
ปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงาน
เจา้ของเรือ่ง ทั้งในดา้นเอกสาร การส่งตอ่งาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดาํเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิิบัติงาน จดัสถานที่ สิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดกีับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ไดร้ับความพึงพอใจ
โดยทดัเทียมกันและไม่เลือกปฏิิบัติ 

นอกจากน้ี เทศบาลตําบลกุดไห ยังบริหารจดัการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์์มาตรฐานการปฏิิบัติ
ราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดม้าตรฐานทั้ง ๑๗ ประเดจน (ดา้นถนน ทางเดิน และทางเท้า, 
ดา้นไฟุฟุาสาธารณะ, ดา้นระบบระบายนํ้า, ดา้นนํ้าเพื่อการบริโภค, ดา้นการพฒันาเดจกและเยาวชน, ดา้นการ
ส่งเสริมกีฬา, ดา้นการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ดา้นการส่งเสริมผู้ดอ้ยโอกาส, ดา้นงานสาธารณสุข, ดา้นการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ดา้นการส่งเสริมอาชพี, ดา้นการปงองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดา้นการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ดา้นการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม, ดา้นการศึกษา และดา้นการจดับริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดว่นของรฐับาล (การแก้ไขปัญหา
ไฟุป่าและหมอกควัน การกําจดัผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแ่หล่ง
กําเนิด การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกจิกรรมเพื่อปงองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สรา้งความโปร่งใส
ในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบัความพงึพอใจโดยทดัเทียมกันและไม่เลือกปฏิิบัติ และเพื่อเป็น
มาตรการในการปงองกันการทจุรติคอรร์ัปชัน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ สรา้งความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทดัเทียมกันไม่
เลือกปฏิิบัติ 

๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการปงองกันการทจุรติคอรร์ัปชัน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทกุกอง ดาํเนินการปฏิิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทดัเทียมกันและไม่
เลือกปฏิิบัติ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ทกุกอง เทศบาลตําบลกุดไห
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ ดาํเนินการปฏิิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกันและไม่
เลือกปฏิิบัติ ให้ไดม้าตรฐานทั้ง ๑๗ ประเดจน (ดา้นถนน ทางเดิน และทางเท้า, ดา้นไฟุฟุาสาธารณะ, ดา้นระบบ
ระบายนํ้า, ดา้นนํ้าเพื่อการบริโภค, ดา้นการพัฒนาเดจกและเยาวชน, ดา้นการส่งเสริมกีฬา, ดา้นการส่งเสริมผู้สูง
อายุ, ดา้นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ดา้นงานสาธารณสุข, ดา้นการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ดา้นการส่งเสริม
อาชพี, ดา้นการปงองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดา้นการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, 
ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ดา้นการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดา้นการศึกษา และดา้น
การจดับริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟุป่าและหมอกควัน การกาํจดัผัก
ตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจดัการนํ้าเสีย แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปงองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ที่) 
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาํเนินกจิกรรม 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ใชจ้่ายจากงบประมาณรวมในคา่วัสดุ/คา่ใช้สอยฯ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ทกุกอง เทศบาลตําบลกุดไห
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทดัเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิิบัติ 

๑๐.๒ ไม่มกีารทจุรติคอรร์ัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่
ประชาชน 
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๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
มาตรการ "ยกระดบัคุณภาพการบริการประชาชน"

๒. หลกัการและเหตจผล
ดว้ยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลกุดไห มีความหลากหลายทางวฒันธรรม กลา่วไดว้า่เป็นสังคม

พหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลกดุไห จึงไดใ้ห้ความสาํคัญในการสรา้งความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิิบัติในการให้
บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดมีาประยุกตใ์ช้ โดยเฉพาะ
หลกัความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกําเหนิด เชื้อ
ชาต ิภาษา อายุ ความพกิาร สภาพทางกายภาพหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศกึษา การฝกึอบรมและอืน่ๆ สอดคล่องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ ดว้ย
หลกัเกณฑ์์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดก้ําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาํเนินการ
โดยถือวา่ ประชาชนเป็นศูนยก์ลางที่จะไดร้ับการบริการจากรฐัและการปฏิิบัติภาคกจิของสว่นราชการต้องเป็น
ไปโดยความซ่ืื่อสตัย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดงัน้ัน เพื่อให้หน่วยงานมีการใชร้ะบบหรือเกณฑ์์ที่ชดัเจน เทศบาลตําบลกดุไห จึงมีการนําเทคโนโลยี
มาชว่ยในการปฏิิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดลุยพินิจของเจา้หน้าที่ มกีารแสดงข้ันตอนการให้บรกิารแก่ประชาชน
อย่างชดัเจน มีระบบการปงองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปงองกันการละเว้นการปฏิิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวม
ถึงการอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความ ตอ้งการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิิบัติ ซ่ึื่งจะชว่ยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่ง
ข้ึน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิิบัติงานในภารกจิตามที่กฎหมายกาํหนดของหน่วยงานให้บรกิารอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิิบัติ 

๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพงึพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ จดัให้มีระบบ เกณฑ์์หรือเครื่องมือการปฏิิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิิบัติเป็นมาตรฐาน
เดยีวกัน โปร่งใสและมีประสทิธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

๖.๒ จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิิบัติงาน อัตราค่าบรกิาร (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใชใ้นการดาํเนิน
การให้ 
ผู้ใช้บริการหรอืผู้มีส่วนได้สว่นเสียทราบอย่างชดัเจน 

๖.๓ จัดให้มีระบบการปงองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปงองกันการละเวนการปฏิิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ 

๖.๔ จัดให้มีสถานที่สาํหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิิบัติ ไดแ้ก่ ทางลาดชนัหองนํ้าสาํหรับผู้
พิการ 

๖.๕ จัดให้มีปงายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา
ลาว
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาํเนินการ 
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ไม่ไดเ้บิกจา่ยงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สาํนักปลดัเทศบาลตําบลกุดไห
กองคลัง 
กองช่าง

 กองการศึกษา 
กองสวัสดกิารสังคม

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 



~ 67 ~

๒.๓ มาตรการการใช้ดจลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 

๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดาํเนินการเกี่ยวกับการบรกิารประชาชน
รายละเอียดท่ีเกีย่วของในแตล่ะข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
กจิกรรมการลดข้ันตอนการปฏิิบัติงาน 

๒. หลกัการและเหตจผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กาํหนดให้

องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน จัดทาํหลักเกณฑ์์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอยา่งน้อยต้องมีหลักเกณฑ์์
เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิิบัติงาน การอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟุังและสํารวจความคดิเหจนของ ประชาชนผู้รบับริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล่องกับความตอ้งการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผา่นมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจดัการที่ด ีและได้ดาํเนินการตามโครงการดงักล่าวอย่างตอ่เน่ืองทุกปีน้ัน 

เพื่อให้การประเมินบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิิบัติงานและตอบ
สนองความต้องการ ของประชาชนได้อยา่งแทจ้ริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากวา่ปีที่ผา่นมา เทศบาล
ตําบลกดุไห จึงได้จดัทาํโครงการปรับปรุง กระบวนการทาํงานหรือลดข้ันตอนการทาํงานหรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจดัการที่ดีขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิิบัตงิานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพื่อรับฟุังและสํารวจความคดิเหจนของประชาชนผู้รบับริการ 
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการทาํงานของเทศบาลตําบลกุดไหให้สั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ ตาํบลกุดไห 
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลกุดไห
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตดัสินใจเกีย่วกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิิบัติราช

การใดๆ ไปสู่ ผู้ใตบั้งคับบัญชาซ่ึื่งมีหน้าทีร่ับผิดชอบในการดาํเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห  อาํเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิิบัติราชการ 
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๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสาํรวจงานบรกิารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิิบัติ ปรับปรุงข้ัน
ตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิิบัติไดจ้รงิและพิจารณางานในภารกิจวา่เรื่องใดที่ผู้บังคับ
บัญชาสามารถมอบอํานาจการตดัสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรอืการปฏิิบัตริาชการใดๆ ให้
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิิบัตริาชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไปพร้อมทั้งจดั
ทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิิบัตริาชการให้ประชาชนทราบ 

๖.๔ มีระบบการรับฟุังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิิบัติ ราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิิบัตงิาน ความคดิเหจนและอุปสรรคตา่งๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทกุกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนได้รบัความสะดวก รวดเรจวในการติดตอ่ข้อรับบรกิาร และมีความพึงพอใจในการให้
บริการของ เจ้าหน้าที่ 

๑๐.๒ การปฏิิบัติราชการมีความคล่องตวั และบุคลากรมีความกระตอืรือร้นในการปฏิิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ทาํให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาํบลกุดไหเปลี่ยนไปในทศิทางที่ดข้ึีนและทําให้ประชาชนมีความ

ศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ
  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลกัการและเหตจผล 

ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึื่งเป็น
กฎหมายที่เป็น ทีม่าของการปฏิิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้วา่ "การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ ความมีประสทิธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิิบัติงาน การลดภารกจิและยุบเลกิหน่วยงานที่ไม่จาํเป็น การก
ระจายอํานาจตดัสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตอ้งการของประชาชน" และเพื่อให้การดาํ
เนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงไดม้ีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกาํหนดให้องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินจดัทําหลักเกณฑ์์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์์เกี่ยวกบัการลดข้ันตอนการปฏิิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อ
ความ ตอ้งการของประชาชน 

เทศบาลตําบลกุดไห เป็นองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิิบัติงานตามอาํนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังน้ันงานให้บริการจึงเป็นงานบรกิารแบบหน่ึงของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทกุท่านจะตอ้งรว่มกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทาํงานเพื่อ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารบับริการแล้วเกดิความประทบัใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิิบัติราชการ ทาํให้เกิดความรวดเรจวในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพือ่งานบริการที่มีคุณภาพทัว่ถึงและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ที่เกดิ
ข้ึนในเขตเทศบาลตําบลกุดไหให้กับประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเรจวและถูกตอ้ง 
๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน

ได้ 
๓.๓ เพื่อปรับทศันคติ วธิีคดิ วธิีการทาํงานของบุคลากรให้คาํนึงถึงผลลพัธ์ในดา้นการบริการประชาชน

ผู้มาตดิต่อ ข้อรับบรกิาร 
๓.๔ เพื่อให้การปฏิิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชดัเจน มีความโปร่งใสสามารถวดัผล

การดาํเนินงานได ้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดไห และผู้ที่มาตดิต่อราชการกับเทศบาลตําบลกุดไห
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

งานการเจา้หน้าที่ สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ จัดทาํโครงการเพื่อข้ออนุมัติ 
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๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิิบัตริาชการ 
๖.๓ จัดทาํประกาศกระบวนงานบรกิารปรับลดระยะเวลาการปฏิิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
๖.๔ ดาํเนินการจดัทํากจิกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกาํหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
๖.๔.๒ ปรับปรุงปงายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จดัทาํเอกสาร/แผ่นพับประช้าสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตา่งๆ 
๖.๔.๔ จดัให้มีกล่อง/ตูร้ับความคิดเหจนของประชาชน 
๖.๔.๕ จดัทาํ/เตรียมแบบฟุอร์มคําร้องตา่งๆ พร้อมตวัอยา่งการกรอกแบบฟุอร์มทุกงาน

บริการ 
๖.๔.๖ จดัทาํคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจดัให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตดัสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรกัษาราชการแทน 

๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอ่การให้บริการ 
๖.๖ มีการตดิตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจดุบกพรอ่งใน

การจดัทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธกีาร ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สาํนักปลดัเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนได้รบัการบรกิารได้อย่างสะดวกรวดเรจวและถูกต้อง 
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน รบัรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓ มีทศันคติ วธิีคดิ วธิีการทาํงานของบุคลากรคาํนึงถึงผลลพัธ์ ในดา้นการบรกิารประชาชนผู้มา

ตดิต่อขอรับบริการ 
๑๐.๔ การปฏิิบัตริาชการมีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะทีช่ัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลกา

รดาํเนินงานได้ 
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๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสนิใจเกี่ยวกับการสั่ง อนจญาต อนจมตัิ ปฏิบัตริาชการแทน
หรือ              การดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิิบัตริาชการ

๒. หลกัการและเหตจผล 
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในดา้นตา่งๆ ภายในองค์กรน้ัน กจ

เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิิบัติงานให้เกิดความคล่องตวั รวดเรจว ซ่ึื่งการพิจารณาเลือก/มอบ
หมายภารกิจและข้อบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพจิารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถในการที่จะ ดาํเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ดว้ยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ราชการ 

ดงัน้ัน การดาํเนินการของหน่วยงานต้องมกีารปรับให้เข้ากบัสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ทีก่าร
บริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิิบัติงาน การกระจายอํานาจการตดัสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งน้ีตอ้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซ่ึื่งเป็นหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
๓. วตัถจประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลกุดไห ภายใตก้รอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ รวดเรจวและเกิดประโยชน์สูงสุดแกร่าชการ 
๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห ปลัดเทศบาล รองปลดัเทศบาล หรือหัวหน้าสว่นราชการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลกดุไห
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ จัดทาํบันทกึเสนอเพื่อพิจารณาข้ออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลดั
เทศบาล รองปลัดเทศบาล หรอืหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิิบัตริาชการ 

๖.๒ ดาํเนินการออกคาํสั่งฯ 
๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห ปลัดเทศบาล รองปลดัเทศบาล 

หรือหัวหน้าส่วนราชการทกุส่วน ที่ได้รบัมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจา้หน้าที่ สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลกุดไห 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การดาํเนินงาน การปฏิิบัติงานเกิดความคลอ่งตัวและรวดเรจว ตลอดจนการอาํนวย

ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
๒. หลกัการและเหตจผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกบัอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรไีว้ หลายเรือ่งหลายประการ รว่มทั้งมกีฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัตอิํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรเีอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดาํเนินการในเรื่องตา่งๆ เพียงผู้เดียว กจอาจทําให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในข้ันตอนตา่งๆ เกิดข้ึนได้ ดงัน้ัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ทีอ่าจเกดิข้ึน เทศบาลจึงได้
กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัด
เทศบาล ได้ปฏิิบัตริาชการแทนนายกเทศมนตร ี
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้การใช้ดลุยพินิจตา่งๆ ของฝา่ยบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี 

๓.๒ เพื่อให้เป็นการปงองกันการทุจรติคอรร์ัปชันของเจ้าหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจาํนวน ๕ เรื่อง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลกดุไห
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ รวบรวมภารกจิที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพจิารณา 
๖.๒ ออกคาํสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาล และรองปลัด

เทศบาล ปฏิิบัตริาชการแทน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจา้หน้าที่ สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

รอ้ยละ ๘๐ ของเปงาหมายดาํเนินการแล้วเสรจจ 
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๒.๔ การเชิดชูเกยีรติแก่หน่วยงาน/บจคคลในการดาํเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรตท่ีิมคีวามซื่อสัตย์ สจจรติ มีคจณธรรม จรยิธรรม

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

๒. หลกัการและเหตจผล 
เน่ืองจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมกีารจัดกจิกรรมเพื่อฉลองเน่ืองในโอกาสวนัสตรีสากลและ

ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซ่ึื่งความเสมอภาค ยุตธิรรม สันติภาพ และการพฒันาและจดัตั้งข้ึน
เพื่อเทดิพระเกียรติสมเดจจพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซ่ึื่งเป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสาํนึกในพระมหากรณุาธคิุณที่ทรงมีพระวิริยะอตุสาหะ ตรากตรําบําเพจญพระ
ราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยไดม้ีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคมเป็น วนัสตรีไทย ของทุกปี
เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพฒันาประเทศควบคู่ไปกับการสรา้งความเข้ม
แขจงให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทยีบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแลว้ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ที่กาํหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการ พฒันาเดจก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิิบัติงาน
ให้สอดคล้องกบัสํานักงานคณะกรรมการปงองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตกิารบริหารราชการเพื่อ
ปงองกันการทุจรติ ในการเชดิชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกยองเชดิชูเกียรติผู้ทีม่ีความซ่ืื่อสตัย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

ดงัน้ัน เทศบาลจงึได้จดัให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดเีด่น โดยการมอบเกียรตบัิตรสตรีดเีดน่ให้กับ
สตรทีี่มีคุณสมบัติ ดงัน้ี 

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซ่ืื่อสัตย์ สุจรติ มานะอดทน มีความประพฤตดิีเป็นสมาชกิที่ดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ตอ่สังคม และประเทศชาตอิย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู้ทําประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชาติ ในดา้นการศกึษา พฒันาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ดว้ยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซ่ืื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อยา่ง
ภาคภูมิใจ 



~ 74 ~

๓.๒ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤตปิฏิิบัติตนที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม ให้มีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพจญตน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เป้า
หมาย 

มอบประกาศเกียรตคิุณให้แก่สตรไีด้รับการคดัเลือกเป็นสตรีดเีดน่ จํานวน xx คน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ จัดทาํประกาศกําหนดหลักเกณฑ์์และวธิีการคัดเลือกสตรีดเีด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะไดร้ับการคัด
เลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ใ์นการคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน เพื่อดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่
สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พจิารณา
อีกครัง้หน่ึง 

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองเพื่อทาํหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัตผิู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
แต่ละหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล 

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายชือ่สตรดีีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองดา้นคุณสมบัติ โดยเสนอรายชือ่ให้ผู้
บริหารทราบ และเหจนชอบ 

๖.๕ ดาํเนินการจดัพธิีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จาํ
นวน ๑ ครั้ง/ปี 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดกิารสังคม เทศบาลตําบลกุดไห
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลสัมฤทธ์ิ 

๑๐.๑ 
ผลผลิต 

- สตรดีีเด่นผู้บําเพจญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์์ที่กาํหนดไดร้ับการยกยองเชดิชูเกียรต ิ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๑๐.๒ 
ผลลัพธ์ 

- สตรดีีเด่นผู้ได้รบัการเชิดชเูกียรติมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัดี 
- มีสตรทีี่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏิต่อสังคมสืบไป 
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๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรตท่ีิให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจติสาธารณะ 

๒. หลกัการและเหตจผล 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีสว่นร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนรว่มตามที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเป็นการยกยองเชิดชเูกียรติบุคคล 
เดจก เยาวชนและองคก์รทีใ่ห้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิเพื่อเป็น ขวัญกาํลังใจให้บุคคลหรือองคก์รมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ รว่มเป็นแกนนํา
ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาตสิืบไป 

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห จดัทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพือ่นําผู้ที่ไดร้ับ
การคัดเลือกระดับหมูบ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวนัสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทกุปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบ
อย่างตอ่บุคคลอื่นในชมุชน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อยกยองบุคคล เดจกและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาํเนินการกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยา่งต่อเน่ืองให้สังคมได้รบัรู้ 

๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ไดร้ับรางวลัให้เป็นตัวอยา่งที่ดีแก่สาธารณชนตอ่ไป 
๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เดจกและเยาวชน รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานดา้น

ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมอย่างตอ่เน่ืองและกวา้งขวางยิ่งข้ึน 
๔. เป้าหมาย 

เดจก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาํบลกุดไห
๕. สถานท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ ประชาสัมพันธ์กจิกรรมเชดิชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
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๖.๒ ประสานกาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาล เพื่อคดัเลือกบุคคลผู้เข้ารว่มกิจกรรมเชดิชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ

๖.๓ จัดทําเอกสารผู้ทําคณุประโยชน์ด้านตา่งๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๖.๔ ดาํเนินการจดัทํากจิกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
๖.๕ สรุปผลการจดัทํากจิกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจติสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดกิารสังคม
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

ผู้ทาํคุณประโยชน์ไดร้ับการเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรตท่ีิดาํรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้ปฏิิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๒. หลกัการและเหตจผล 
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจจพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระราชดํารัส

ชี้แนะแนวทางการดาํเนินชีวติแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ ๒๕ ปี ตั้งแตก่่อนวิกฤติการณท์าง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดท้รงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อยา่งมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภวิัฒน์และความเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ซ่ึื่ง การเกษตรในสมัยกอ่น เกษตรกรจะทาํ
การผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาตติามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด คละกัน ทั้งพชืผัก
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใชส้อย ในลักษณะของส่วนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ การ
บริโภคและจําหน่าย ทาํให้ต้องใช้ทรพัยากรจากภายนอกมากข้ึน ตน้ทนุการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวกิฤติ
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทาํให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาํหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอกีครั้ง การปลกูผักสวนครวัรัว้กินได้จงึเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่น่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเองเป็นการใชพ้ื้นที่เลจกๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพษิตกคา้ง ทาํให้สภาพ
แวดล้อมของบริเวณบ้านนาอยู่นาอาศัย และที่สําคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครวัแทนที่จะซ้ืื่อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
สามารถข่ายเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ครอบครวัอีกดว้ย 

เทศบาลตําบลกุดไห ได้เหจนความสาํคัญของการส่งเสริมการดาํเนินชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริม่
จาก การดาํเนินชวีิตในครัวเรือนเป็นลําดบัแรก จึงไดร้ว่มกับศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประ
จําตาํบลกุดไหคดัเลือก ประชาชนที่ปฏิิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรนํ้า
และต้นทุนในการใช้จา่ยลงได้ และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายไดอ้ีกทางหน่ึง โดย
เฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ทีม่ีการบริหาร จัดการนํ้าในพื้นที่เพาะปลกูพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับ
ปริมาณนํ้าตน้ทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวของเพื่อเป็นตวัอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อชว่ยเหลือ
เกษตรกรที่ไดร้ับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายไดจ้ากกิจกรรมอืน่ทดแทนอย่างยั่งยืน จงึได้จดัทํากจิกรรมเชิดชู
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เกียรติประชาชนผู้ปฏิิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศนูย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยัง
เป็นตัวอยา่งให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจจพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช มาใช้ในการดาํเนินชวีิตอกีด้วย 
๓. วตัถจประสงค์ 

เพื่อเชดิชูเกียรตปิระชาชนผู้ปฏิิบัตติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นตัวอยา่งและเป็นวิทยากร 
ประจําศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศูนย์สาธติเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
๔. สถานท่ีดําเนินการ 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลกุดไห 
๕. วิธีดาํเนินการ 

๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลกุดไห 
๕.๒ ดาํเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตัง้ให้เป็นวิทยากรประจาํศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศนูย์เรียนรูโ้ครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํ

ริ ศูนย์สาธติเกษตรผสมผสาน 
๕.๕ สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดาํเนินการ 

ใชจ้่ายจากงบประมาณรวมในคา่วัสดุ/คา่ใช้สอยฯ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
แผนงานการเกษตร สํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดไห

๙. ตวัช้ีวดั 
๙.๑ ตวัชี้วดัที่ ๑ ระดบัความสําเรจจของเกษตรกรสมัครใจเข้ารว่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่สนอง

พระราชดาํริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙.๒ ตวัชี้วดัที่ ๒ ระดบัความสําเรจจกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ศนูย์สาธติเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวดัจากเปงาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจข้อเข้าศึกษาโครงการฯ 
๑๐. 
ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้ารว่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาํริ 
ตามหลักปรชัญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๐.๒ ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศูนย์สาธติเศรษฐกจิพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตร 
ผสมผสาน ดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวติของตําบลกดุไหได้ 
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรบัแจงหรือตรวจสอบพบการทจจริต 
๒.๕.๑ ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบจคลากรในองค์กรได้ปฏิบัตหิน้าท่ีราชการด้วยความ 

ซื่อสัตย์ สจจริต มีคจณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกจิการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการ "จัดทาํข้อตกลงการปฏิิบัติราชการ" 

๒. หลกัการและเหตจผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไดก้ําหนดดชันีใน

การประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อ
เทจจจริงของการทจุริตที่เกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุสว่นมากเกิดจากการดาํเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกดิจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอือ้ให้
เกิดการทุจริต ดังน้ัน วธิีการบริหารจดัการภายในองคก์รที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจา้หน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสรา้งความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนรว่มในการตอ่ต้านการทจุรติภายในองคก์ร ของ ผู้บริหารและเจา้
หน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาํเนินงานกจตาม แต่เป็นสิ่งสาํคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแป
ลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ตลอดจนเป็นการสรา้งแนวรว่มในการต่อ
ตา้น การทุจริตอันจะส่งผลตอ่สังคม ชมุชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทจุรติและปฏิิเสธการ
ทุจรติในทกุรูปแบบ 

ดงัน้ัน เทศบาลตําบลกุดไห จงึได้จดัทํามาตรการ "จัดทาํข้อตกลงการปฏิิบัติราชการ" ทีก่ําหนดดชันีใน
การประเมินการ ปฏิิบัตริาชการดว้ยความซ่ืื่อสัตย์ สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีข้ึน เพื่อ
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เป็นการพัฒนาวิธีการดาํเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนิน
งานให้สูงข้ึน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิิบัติราชการดว้ยความซ่ืื่อสัตย์ สจุรติ มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

๓.๒ เพื่อให้ทุกสว่นราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิิบัติ 
๓.๓ เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่มคีวามโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิิบัตติามเกณฑ์์ตวัชีว้ัดข้อตกลงการปฏิิบัติราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกุดไห

๖. วิธีดาํเนินการ 
๖.๑ จัดทาํข้อตกลงในการปฏิิบัติราชการของทุกสว่นราชการระหวา่งส่วนราชการกับผู้บริหารทอ้งถ่ินที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิิบัตริาชการดว้ยความซ่ืื่อสัตย์ สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิิบัตริาชการของทุกสว่นราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธพ์ร้อมแจ้งให้ทุกสว่นราชการถือปฏิิบัติ 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทกุสํานัก/กอง เทศบาลตําบลกดุไห
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

มีการจดัทาํข้อตกลงการปฏิิบัตริาชการ 

๒.๕.๒ มีการให้ความรว่มมือกบัหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดาํเนินการตามอํานาจ 
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคจม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรม ให้ความรว่มมือกับหน่วยตรวจสอบที่ไดด้ําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 

ควบคุม 
ดูแล การปฏิิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไห
๒. หลกัการและเหตจผล 

เทศบาลตําบลกุดไห ให้ความรว่มมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่เพื่อการตรวจ
สอบ ควบคุม ดแูล การปฏิิบัตริาชการของเทศบาลตําบลกุดไห เน่ืองจากเหจนความสาํคัญของการตรวจสอบที่จะ
เป็นปัจจยัสําคัญชว่ยให้การดาํเนินงานตาม ภารกจิของเทศบาลตําบลกุดไห เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยปงองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาํเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 
ซ่ึื่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวดั, อาํเภอ) แล้ว เทศบาลตําบล
กุดไหยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดว้ย โดยให้มีเจา้หน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าทีต่รวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความรว่มมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 
ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาํชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
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ของสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีไดร้ับข้อทกัทวงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิิบัตติามข้อทักทวงโดยเรจว อย่างชา้ไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไดร้ับแจ้งข้อทักทวง กรณีที่ชีแ้จงข้อทักทวงไป
ยัง สตง.แลว้ แต่ สตง.ยืนยันวา่ยังไม่มีเหตุผลทีจ่ะล้างข้อทักทวง กจจะ ดาํเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้
วา่ราชการจังหวดัให้เสรจจสิ้นภายใน ๔๕ วนั นับจากวนัที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกจบรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ในกรณีที่มกีารตรวจสอบการทุจรติ มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาํเนินการทางวินัย ฝา่ยนิติ
การและ ดาํเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเค่
รงครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิิบัติ กรณมีีเรือ่งร้องเรียนกลา่วหาบุคลากรที่ปฏิิบัตริาชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือกับสาํนักงาน ป.ป.ช./สาํนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาํเนินการตามอํา
นาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิิบัตริาชการของเทศบาลตําบลกดุไห เพื่อความโปร่งใส และ
ปงองกันการทุจรติ 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้เป็นมาตรการจดัการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทจุรติ 
๓.๒ เพื่อความโปร่งใส และปงองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทกุสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทาํข้อตกลงการปฏิิบัตริาชการต่อผู้บริหาร 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทกุสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลกุดไห

๖. วิธีดาํเนินการ 
- ทกุสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความรว่มมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่เพื่อ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิิบัตริาชการของเทศบาลตําบลกดุไห 
- ปฏิิบัตติามข้อทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทกุสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เทศบาลตําบลกุดไห มีมาตรการจัดการ กรณไีด้รบัทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจรติ 

๑๐.๒ เทศบาลตําบลกุดไหมีความโปร่งใส และปงองกันการทุจรติ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
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๒.๕.๓ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบจคลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นท่ีปฏิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการ "แต่งตั้งผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 

๒. หลกัการและเหตจผล 
ดว้ยเทศบาลตําบลกุดไห มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มโดย

เปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องรอ้งเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคดิเหจน ซ่ึื่งสามารถยื่นคํารอ้งเรียน
ผ่านช่องทางตา่งๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เนจต ทางโทรศพัท์ หรอืแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะน้ัน เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชน ไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานรบัผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาล
ตําบลกดุไห รวมถึงจดัทําคู่มือ ดาํเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุดไหข้ึน เพื่อดาํเนินการมาตรการ
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จัดการในกรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้งเรือ่งร้องเรียนตา่งๆ เจา้หน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิิบัตใิห้เป็นแนวทาง
เดยีวกัน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อจดัให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบดาํเนินการรบัแจ้งเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพื่อจดัให้มีมาตรการจดัการในกรณีได้รบัทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทจุรติเป็นไปตาม

ข้ันตอนการปฏิิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์์เกี่ยวข้องอย่างถูกตอ้ง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตัง้เจา้หน้าที่รับผิดชอบดาํเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรียน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ กําหนดผูร้ับผดิชอบเรือ่งร้องเรียน 
๖.๒ จัดทาํคู่มือดาํเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุดไห 
๖.๓ จัดประชมุให้ความรูเ้จ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิิบัติงานและ

ดาํเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ไดร้ับจากชอ่งทางการร้องเรียนตา่งๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดาํเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุดไห 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีสว่นได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดงักล่าวไดต้รงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สาํนักปลดัเทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าทีร่ับผดิชอบดําเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนดาํเนินการจดัการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตําบลกดุไห ตามคู่มือ ดาํเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลกุดไห โดยปฏิิบัตติามข้ันตอนการปฏิิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์์ทีเ่กี่ยวของอย่างถูกต้อง 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการ "ดาํเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน กรณมีีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าที่

ของ 
เทศบาลตาํบลกุดไห วา่ทจุรติและปฏิิบัตริาชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ" 
๒. หลกัการและเหตจผล 

สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปงองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบได้กาํหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาํหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปงองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสรา้งธร
รมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นในการตรวจสอบเฝงาระวงั เพื่อสกดักั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤตมิิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตร ีได้
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แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ เมื่อวนัที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ กจได้กาํหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปงองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิในการ
ปงองกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีเทศบาลตาํบลกุดไห จึงได้
จัดทาํ มาตรการการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลา่วหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาํบลกุดไห วา่ปฏิิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าทีโ่ดยมิชอบข้ึน ทัง้น้ี เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
เสียไดท้ราบช่องทางการรอ้งเรียนแนวทางการพิจารณารับเรือ่งร้องเรียน และการตอบสนองตอ่ข้อร้องเรียนใน
เรื่องการทุจริตหรอืประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนในการชว่ยสอด
ส่องและเฝงาระวังมิให้เจ้าหน้าทีก่ระทาํการทุจรติหรือ 
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออาํนาจทีต่นมีได้อีกทางหน่ึงดว้ย 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสรา้งจิตสาํนึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตาํบล บุคลากรทางการศึกษาใน
เทศบาลตําบล พนักงานจา้งตามภารกิจและลกูจ้างของเทศบาลตําบลกดุไห ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และ
ตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเรจว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
๔. เป้าหมาย 

"เจา้หน้าที่" หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลกูจ้างของเทศบาลตําบลกดุไห 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ ดาํเนินการกาํหนดหลักเกณฑ์แ์ละแนวทางในการพจิารณาเรื่องรอ้งเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์
ประกอบความผดิ การทจุรติและประพฤตมิิชอบหรือไม่ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจจจรงิ กรณีมีเจ้าหน้าที่ทจุริตและปฏิิบัตริาชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

๖.๓ กําหนดชอ่งทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการ รอ้งเรียนให้งา่ย สะดวกและวธิีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกนัและสรา้งความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพจิารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคบืหน้าของการดาํเนินการ ภายใน ๕ วัน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั เทศบาลตําบลกุดไห

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
ตวัช้ีวดั 

-รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจา้หน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 

-ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝงาระวัง และตดิตาม ตรวจสอบการทาํงานของเจา้หน้าที่ 
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มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นรว่มของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชนได้ม ี

ส่วนรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทจกข้ันตอน 
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไหให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน" 
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๒. หลกัการและเหตจผล 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจดัให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามทีก่ฎหมายกําหนดไวใ้ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ณ ที่ทาํ
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จดัเกจบรวบร่วมข้อมูลข่าวสารและให้บริการวา่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร"
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการไดร้ับข่าวสารเกี่ยวกับการดาํเนินการตา่งๆ ของรฐั

ดงัน้ัน เพื่อให้การดาํเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด เทศบาลตําบลกุดไหจึงได้ให้มีสถาน
ที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึื่งไดร้วบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลกุดไห
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการรว่มเทศบาลตําบลกุดไห โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ ์กองวิชาการ
และแผนงาน เป็นผูร้ับผดิชอบข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธแิละหน้าที่ของตนอยา่งเตจมที่ในการแสดงความคิดเหจนและใช้สทิธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อ
เทจจจริง 

๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนไดม้ีส่วนรว่มในการตรวจสอบการปฏิิบัติงานของเทศบาลตําบลกุดไห
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลกดุไห จํานวน ๑ แห่ง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ มีการจดัตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดขู้อมูล 
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๖.๓ มีการจดัวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจดัหาพัสด ุการคาํนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิิบัติงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์์ วธิีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพรใ่ห้ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
ข้อมูลครบตามรายการทีก่ําหนด 

๖.๔ มีการจดัประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน เกีย่วกับการปฏิิบัตติาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เนจตสาํหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗ มีการจดัเกจบสถิติผู้มารบับริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลดั เทศบาลตําบลกดุไห 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
จาํนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไห 
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๑. ช่ือโครงการ
กจิกรรม “การฝกึอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และ กฎหมายเบ้ือง

ต้นสําหรบัประชาชน ”
๒. หลกัการและเหตจผล

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทกุแห่งพึงปฏิิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจดัการที่ดแีละส่งเสริมองคก์รให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึื่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่
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จําเป็นตอ้งมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางทีจ่ะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรบัทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบัทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รฐัวิสาหกจิ หรือราชการสว่นท้องถ่ิน” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายเบ้ืองต้นสําหรับประชาชน ได้
ระบุหลกัการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการวา่ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รบัข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการดําเนินการตา่งๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเหจนและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไหให้ประชาชนรับรูอ้ย่างถูกต้อง รวดเรจวจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งทีจ่ําเป็นอย่างยิ่งซ่ึื่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลกุดไห

ดังน้ัน เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลตําบลกุดไหมีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจ้ดักิจกรรม
เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดร้ับรู้
สิทธใินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแลว้จะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สรา้งเครือข่ายความรว่มมือระหวา่งเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแขจงยิ่งข้ึน
๓. วตัถจประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารว่มกจิกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทํางานและมีความรูเ้กี่ยวกับสทิธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐  และกฎหมายเบ้ืองตน้สําหรับประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

ผู้เข้ารว่มอบรม จํานวน ๗๐ คน
(ตวัแทนสํานัก/กอง จํานวน ๑๕ คน  และตวัแทนชุมชน จํานวน ๕๕ คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๖๐
ผู้เข้ารว่มกจิกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลกุดไห

๖. วิธีดําเนินการ
ข้ันตอนที่ ๑ สํารวจความตอ้งการอบรม
ข้ันตอนที่ ๒ ออกแบบหลกัสูตร
ข้ันตอนที่ ๓ ดําเนินกิจกรรม
ข้ันตอนที่ ๔ วัดผลความรู้
ข้ันตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

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

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
    สํานักปลดั  เทศบาลตําบลกุดไห

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์
     จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม

 รอ้ยละของผลการเรียนรูเ้ฉลี่ย
     รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกจิกรรม
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๓.๑.๒ มีการเผยแพรข้่อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการบริหารงานบจคคล การบริหารงบประมาณ การ
เงิน 
การจัดหาพัสดจ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกาํหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องเผยแพรใ่ห้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้
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๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย" 

๒. หลกัการและเหตจผล 
ดว้ยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กาํหนดให้หน่วย

งานของรัฐ จะต้องจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสรา้งและการจดัองค์กร อาํนาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

ดงัน้ัน เทศบาลตําบลกุดไหจึงไดจ้ัดทาํมาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาํคัญและหลากหลาย" ข้ึน 
เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกจิหลกัของ
เทศบาลตําบลกุดไห ไดง้่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาํคัญและเข้าถึงงา่ย 
๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรอืผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพืน้ที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทข้ึน

ไป 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

จดัให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทตา่งๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพืน้ที่ ไดแ้ก่ 
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
- แผนการดาํเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจดัหาพสัดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจดัซ้ืื่อจดัจา้ง - ข้อมูลรายรบัและรายจ่าย - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพงึพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลดั เทศบาลตําบลกดุไห 
๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

จาํนวนข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับการเผยแพร ่

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง พสัดุ และทรพัย์สินของเทศบาล และการรับ
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เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง" 
๒. หลกัการและเหตจผล 

การบริหารงานราชการในปัจจบัุน ภาคประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนรว่มและมีบทบาทอยา่งมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถ่ินในดา้นต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนทอ้งถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รบัทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาํเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อเป็นการ
ปงองกันมิให้เกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วตัถจประสงค์ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิิบัติงานให้ประชาชนได้รบัรู ้เพื่อประชาสัมพันธก์ารปฏิิบัติงานของ
ภาครฐัเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติประพฤติมชิอบ
ในภาครัฐเสริมสรา้งและ พัฒนาเครอืข่ายในการตดิตามและตรวจสอบการทจุรติและประพฤตมิิชอบในภาครฐัให้
มีความเข้มแขจงเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปงองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจรติ หรอืการปฏิิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรบัจา่ยเงินประจาํปี และการจดัซ้ืื่อจัดจา้ง 
จัดหาพัสดุตา่งๆ รว่มถึงการประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางดา้นการ
เงินการคลัง ผ่านทางเวจบไซื่ต์ของเทศบาลตําบลกุดไห และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตําบลกุดไห 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รบัรูข้้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดต้รวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล ทาํให้ลดการทจุรติและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิิบัติงาน 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับ
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การ 
มีส่วนรว่มตรวจสอบของประชาชน 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการ "จัดให้มีชอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกุดไห" 

๒. หลกัการและเหตจผล 
ดว้ยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กาํหนดให้หน่วย

งานของรัฐ จะต้องจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสรา้งและการจดัองค์กร อาํนาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ 

ดงัน้ัน เทศบาลตําบลกุดไหจึงไดต้ระหนักและเหจนความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทกุกลุ่มเปงาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพนัธ์ ณ ที่ทาํการ ของหน่วยงาน เวจบไซื่ต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพต์า่งๆ โทรทัศน์ วทิยุ สื่ออิเลจกทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งน้ี 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลกุดไหได้งา่ยและสะดวกมากข้ึน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรอืผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน 
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งา่ย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จาํนวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลกุดไห 

๖. วิธีดาํเนินการ 
จดัให้มีและเผยแพรข้่อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสาํนักงานเทศบาลตําบลกดุไห 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลกุดไห รา้นค้าชุมชนตามชุมชน/หมูบ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วทิยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจาํและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพรร่ายงานประจาํปี 
- ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผา่นสื่อมวลชน/การจดั

แถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรอืวิทยุท้องถ่ิน 
- ประกาศผา่นเวจบไซื่ต์/เวจบบอร์ด/เฟุชบุคค ทีม่ีข้อมูลผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลดั เทศบาลตําบลกดุไห 
๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

จาํนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “สื่อประชาสัมพันธ์” 
๒. หลกัการและเหตจผล

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญกาวหน้าดา้นวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ กาวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสาร อิเลจกทรอนิกส์ตา่งๆ ที่ทนัสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดาํเนิน
งานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเรจจ และรวดเรจวยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจาํกัดน้ันเป็นเรื่องที่ตอ้งปูพื้นฐาน สรา้งความน่าเชื่อ
ถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเหจนภาพหรือเหจนความเกี่ยวโยงกนัของ
กิจกรรม/โครงการตา่งๆ ไดช้ัดเจนถูกต้อง ฉะน้ันการสรา้ง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้า
ถึงและมีส่วนรว่มรับรูใ้นภารกิจของเทศบาล จึงจาํเป็นต้องพจิารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
น้ันๆ การใชส้ื่อเทคนิคและวธิีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ตา่งกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความรว่มมือสนับสนุน ซ่ึื่งจะมีผลตอ่การพฒันาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อยา่งโปร่งใส และ
ยุตธิรรม 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาํเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนไดร้ับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ตา่งๆ ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเลจกทรอนิกส์ 

๓.๒ เพื่อสรา้งจิตสาํนึกให้เกิดการเรียนรู ้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิิบัติงานของเทศบาลอย่างถูก
ต้องและโปร่งใส 

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมและรบัผิดชอบในภารกจิของเทศบาล 
๓.๔ เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
๓.๕ เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
๓.๖ เพื่อความสัมพันธท์ี่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวา่งเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
เพื่อผลติสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกจิของเทศบาลตําบลกุดไหให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปอย่างกวา้ง

ขวาง 
๔.๑ จัดทาํวารสารรายงานประจาํปี เพื่อรวบรวมภารกจิ การดาํเนินงานของเทศบาล 
๔.๒ จัดทาํวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
๔.๓ จัดทาํแผ่นพับประชาสัมพนัธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
๔.๔ จัดทาํ Presentation นําเสนอผลงานกจิกรรม/โครงการของเทศบาล 
๔.๕ จัดทาํภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
๔.๖ จัดทาํคู่มือสาํหรับประชาชน 
๔.๗ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
๔.๘ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสือ่มวลชน 
๔.๙ จัดทาํของที่ระลึก 
๔.๑๐ รถโฆ์ษณาเคลื่อนที่ 
๔.๑๑ ปงายประชาสัมพันธ์ 
๔.๑๒ จดหมายอิเลจกทรอนิกส์
๔.๑๓ จดัทํา spot 
๔.๑๔ เสียงตามสาย 
๔.๑๕ อื่นๆ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห
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๖. วิธีดาํเนินการ 
๖.๑ เสนออนุมัตโิครงการ 
๖.๒ ดาํเนินการประชุม 
๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทาํการรว่มนําเสนอรางรูปแบบ 
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทตา่งๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
๖.๕ ตดิตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลดั เทศบาลตําบลกดุไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห ซ่ึื่งออกแบบโดยคณะ
กรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห เป็นตัวชีว้ัด โดยกาํหนดตวัชี้วดั ดังน้ี 

- ประชาชนไดร้ับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพนัธ์ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๖๐
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๓.๒ การรับฟังความคิดเหกน การรับและตอบสนองเรือ่งร้องเรยีน/รอ้งทจกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเหกนของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ี

ของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาํเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสจขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๑. ช่ือโครงการ   
โครงการจดัทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ระดบัตําบล    

๒. หลกัการและเหตจผล
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙   กําหนดให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีระยะเวลาสี่ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวดัที่กําหนด
ให้มีระยะเวลาสี่ปี  การจัดทํา  การเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ให้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมทอ้งถ่ิน  เพื่อสรา้งกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน  และกําหนดให้เทศบาล  องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เมืองพัทยา  จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  ให้แล้วเสรจจภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป  และองค์การบริหารส่วนจังหวดัให้จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีให้แล้วเสรจจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ มีผลคับใช้ตั้งแต่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีสาระสําคัญดงัน้ี 
       ๒.๑ กําหนดให้แผนพัฒนาทอ้งถ่ินมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาจังหวดั   ที่กําหนดให้
มีระยะเวลาสี่ปี 
  ๒.๒ การจดัทํา เพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้ผา่นกระบวนการประชาคมท้องถ่ิน 
เพื่อสรา้งกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน 
        ๒.๓ กําหนดให้จดัทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีให้แล้วเสรจจภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถประสานและบูรณาการโครงการพฒันาที่เกิน
ศักยภาพไวใ้นแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิิบัติราชการประจําปีของจังหวัด เพื่อนําไปจัดทําคําของบประมาณราย
จ่ายประจําปีของจังหวดัต่อไป 
      ๒.๔ กําหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในชว่งของแผนน้ัน 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิิบัติให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการพฒันาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถ่ินสี่ปี 
         ๒.๕ กําหนดว่าแผนการดําเนินงานให้จดัทําให้แล้วเสรจจภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใชง้บ
ประมาณรายจา่ยประจําปี งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รบัแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณน้ัน 
        ๒.๖ กําหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง
ถ่ินสอดคล้องกับการใช้จา่ยงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มคา่ มี
ความโปร่งใส   และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี 
       ดงัน้ัน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙)  เทศบาลตําบลกุดไห  จงึได้ดําเนินการจดัทําแผน
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พัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ทั้งน้ีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนท้องถ่ิน  รวบรวม
แนวทางและข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจดัทํารา่งแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี   และคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณา
รา่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน       สี่ปี  เสนอผู้บริหารเพื่อให้พิจารณาความเหจนชอบและอนุมัติ แล้วจึงเหจนควร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลตําบลกุดไห  มาให้ทราบโดยทัว่กัน
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป

๓. วตัถจประสงค์ 
         ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องได้รว่มจดัลําดบัปัญหา  ความสําคัญของ
โครงการในแต่ละปี
         ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง  ได้มีส่วนรว่มในการจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๔. เป้าหมาย   
          ๔.๑ ประชาชนในพื้นที่  
          ๔.๒ ผู้นําชุมชน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ ผู้นํากลุ่มชมุชน ชมรมต่างๆ
 ประชาชนในชุมชน  ผู้แทนหน่วยงานราชการตา่งๆ
          ๔.๓ สว่นราชการที่เกีย่วข้อง
๕. วิธีดําเนินการ 
           ๕.๑ จัดทําโครงการฯ เพื่อพจิารณาขออนุมัติ
           ๕.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบในการจดัทําเวทีประชาคม
           ๕.๓ กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจดัทําเวทีประชาคมระดบัตําบล
           ๕.๔ แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
           ๕.๕ ประชาสัมพันธ์การจดัเวทีประชาคม
           ๕.๖ ดําเนินการตามโครงการฯ
           ๕.๗ จัดลําดับปัญหาความสําคัญของชมุชน
           ๕.๘ สรุปลําดบัปัญหาความสําคัญของชุมชน
           ๕.๙ จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแบบ ผ.๐๑-๐๘
           ๕.๑๐ จดัทํารา่งแผนพัฒนาสี่ปี
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) 
๗. สถานท่ีดําเนินการ
           ห้องประชุมเทศบาลตําบลกุดไห   อําเภอกุดบาก   จังหวดัสกลนคร
๘. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบและผู้ท่ีเกีย่วข้อง
       ๘.๑ สํานักปลัด  เทศบาลตําบลกุดไห
          ๘.๒ ผู้นําชุมชน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนํ้ากลุ่มชุมชน ชมรมตา่งๆ  สว่น
ราชการที่เกี่ยวข้อง  ตัวแทนครวัเรือนในชุมชน 
          ๘.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกุดบาก
          ๘.๔ สํานักงานเกษตรอําเภอกุดบาก
๙. งบประมาณ

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ
          ๑๐.๑ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไดร้ว่มจัดลําดับปัญหา ความสําคัญของ
โครงการในแต่ละปี
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          ๑๐.๒เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีสว่นร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๑๑. การตดิตามและประเมนิผล
         ๑๑.๑ การสังเกต
         ๑๑.๒ การสอบถาม

๑. ช่ือโครงการ   
โครงการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ระดับตําบล

๒. หลกัการและเหตจผล   
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๒๘ – ๓๑  ซ่ึื่งกล่าวถึงการตดิตามและประเมินผลแผน
พัฒนาทอ้งถ่ิน  ซ่ึื่งแผนพัฒนาท้องถ่ินนับว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยแผนพัฒนาท้องถ่ินควรบ่งบอกความสําเรจจของแผนพัฒนาได้  ระบบการ
ตดิตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมอืสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  เน่ืองจากเป็นกระ
บวนการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการกําหนดแผนงานหรือดําเนินการตา่งๆ
     ปัจจุบัน   การตดิตามและการประเมินผลนับวา่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงาน   ซ่ึื่งจะเป็น
สิ่งสะท้อนผลการดําเนินงานไดว้่ามีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  จําเป็นต้องเกจบรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  เพื่อให้ได้ผลประเมินที่มีความเที่ยงตรง  รวมทั้งเทศบาลตําบลกุดไหต้อง
รายงานผลและเสนอความเหจนที่ไดจ้ากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห  ให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีตอ่ไป  พรอ้มทั้งปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่อง
ตา่งๆให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
๓. วตัถจประสงค์ 
     ๓.๑ เพื่อตรวจและตดิตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห
     ๓.๒ เพื่อตรวจสอบการบรรลุวตัถุประสงค์ของผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปีและ
แผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห
    ๓.๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดําเนินงาน  ปัญหา  อปุสรรคในการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
สามปีและแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลกุดไห
๔. เป้าหมาย
       ๔.๑ เพื่อให้ทราบข้อมูลจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสรจจ  โครงการที่อยูร่ะหว่างดําเนินการและ
โครงการที่ไม่ไดด้ําเนินการ
     ๔.๒ เพื่อให้ทราบข้อมูลโครงการที่ดําเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหาร
  ๔.๓ เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขของการจัดทําแผนพัฒนา  การนําแผนพัฒนาไปสู่
การปฏิิบัติ                                                             
๕. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) 
๖. วิธีดําเนินการ
       ๖.๑ รวบรวมข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  
         ๖.๒ รวบรวมข้อมูลโครงการในแผนดําเนินงาน  
     ๖.๓ รวบรวมข้อมูลโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  
     ๖.๔ รวบรวมข้อมูลโครงการที่เบิกจา่ยจริง  
     ๖.๕ สังเคราะห์  วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๔  เพื่อรวบรวมและรายงานผลตามข้อเทจจจรงิพรอ้มข้อเสนอแนะ
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๗. สถานท่ีดําเนินการ
  เทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกุดบาก  จังหวดัสกลนคร
๘. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
      สํานักปลดัเทศบาลตําบลกุดไห  อําเภอกดุบาก  จังหวัดสกลนคร
๙. งบประมาณ

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีละ ๕,๐๐๐ บาท
๑๐. วิธีการประเมินผล
      ประเมินผล ปีละ ๒ ครัง้  ครั้งที่ ๑ ในห้วงเดอืนเมษายน  และครั้งที่ ๒ ในห้วงเดือนกนัยายน    เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินโครงการในครั้งตอ่ไป

๑๑. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้ับ
   ๑๑.๑  ได้ผลการประเมินแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลกุดไห  เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับการ
ดําเนินงานขององค์กร
   ๑๑.๒  เทศบาลตําบลกุดไหมีข้อมูลรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔)
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๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรยีน/ร้องทจกข์ได้โดยสะดวก 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
โครงการเทศบาลตําบลกุดไหสัญจร

๒. หลกัการและเหตจผล
เทศบาลตําบลกุดไหเป็นหน่วยงานภาครฐัที่เนนการให้บริการประชาชน และมีเปงาหมายให้มีการบรกิาร

ประชาชนในดา้น ตา่งๆ ที่อยู่ในอาํนาจหน้าที่ดว้ยความรวดเรจว มีประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือวา่ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบรกิารอย่างสะดวกรวดเรจวและลดภาระ
ของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังน้ัน เพื่อให้การดาํเนินงานด้านบรกิารประชาชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการให้บริการในเชิงรกุ 
จึงได้จดัทาํ โครงการเทศบาลตําบลกดุไหสัญจร เพื่อสาํรวจความต้องการของประชาชนตามครวัเรือนว่าตอ้งการ
ให้เทศบาลดาํเนินการให้บรกิาร ในดา้นใดบาง และให้บริการงานด้านตา่งๆ ซ่ึื่งอยูใ่นอํานาจหน้าที ่อาจดาํเนิน
การดว้ยตนเองหรือรว่มมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บรกิารฟุรีแก่ประชาชน หรอืหากจาํเป็นต้องคิดว่าบริการ
กจให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทาํแผนพัฒนา
ชุมชน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ตอ้งเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซ่ึื่ง
อาจเสียค่าใช้จา่ย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

๓.๒ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทาํแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๓ เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพืน้ที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

นําบรกิารในหน้าที่ของทกุส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตา่งๆ 
ในเขตเทศบาล ทั้งหมด รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

กาํหนดให้ออกเทศบาลสัญจร รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ตําบลกดุไห โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลอืกตั้ง 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ จัดทาํรางโครงการเสนอคณะผู้บริหารพจิารณาอนุมัติ 
๖.๒ จัดหางบประมาณเพือ่สนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปงาหมาย 
๖.๓ ประสานงานกับทุกกองทุกฝา่ย เพื่อคดัเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ทีจ่ะนําไปให้บริการแก่

ประชาชน 
ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 

๖.๔ กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
๖.๕ ประสานงานกับทุกสว่นการงาน 



~ 99 ~

๖.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพนัธ์เคลื่อนที่ 
๖.๗ นํากจิกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
๖.๘ ประเมินผลการปฏิิบัตงิาน 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

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

สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลกุดไห 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีสถิติจาํนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูใ่นเขตเทศบาล ซ่ึื่งไดเ้ข้าร่วมโครงการฯ ไดร้ับบรกิารที่

สะดวก รวดเรจว ประหยัด พรอ้มทั้งไดร้ับทราบนโยบายตา่งๆ ของเทศบาลตําบลกุดไหอยา่งทั่วถึง 
๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคดิเหจนโดยมีเจา้หน้าที่ของ

เทศบาลร่วมรับฟุัง ทั้งในเรือ่งการดาํเนินงานของเทศบาล และความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 
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๑.ช่ือโครงการ
โครงการบูรณาการรว่มกับโครงการจังหวดัเคลื่อนที่ “หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร้างรอยย้ิมให้

ประชาชน”จังหวดัสกลนคร  
๒. หลกัการและเหตจผล

ดว้ยผู้วา่ราชการจังหวดัสกลนคร  พร้อมดว้ยหัวหน้าสว่นราชการประจําจงัหวัด ทุกส่วนราชการ  หน่วย
งานเอกชน  ได้จดัโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  “หน่วยบําบัดทกุข์  บํารงุสุข  สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวดั
สกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อออกให้บริการและนําข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ มาบริการประชาชน 
รวมถึงรับฟุังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้นําท้องที่ ท้องถ่ิน ตลอดจนประชาชนและนําไปเป็นข้อมูลประกอบ
การพจิารณาให้การชว่ยเหลือหรือสนับสนุนในโอกาสตา่งๆ ต่อไป 

ดงัน้ัน จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งสําหรบัประชาชนในเขตตําบลกุดไห และตําบลใกล้เคียงจะสามารถ
เข้ารบับริการจากสว่นราชการ หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ ที่ออกให้บริการในพื้นที่ไดโ้ดยตรง ในส่วนของเทศบาล
ตําบลกดุไห ยังสามารถจัดทําบอร์ดนิทรรศการเข้ารว่มเผยแพร่ผลการดําเนินงานกิจกรรมเด่น และแหล่งทอ่ง
เที่ยว ประเพณีวฒันธรรมสําคัญๆของตําบลกุดไห รวมถึงนํากลุ่มอาชีพพร้อมผลติภัณฑ์์ที่ถือเป็นสินค้าโอทจอป
ของตําบลกุดไห อาทิ เช่น ผลติภัณฑ์์จากผ้ายอ้มคราม ผ้าย้อมสธีรรมชาต ิกลุม่ทอผ้าไหม เป็นตน้ ไปเผยแพร่
ภายในงานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพรห่ลายอีกดว้ย ดงัน้ัน เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ในเขตจังหวดัสกลนคร และในเขตอําเภอกุดบาก และเพื่อผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิข้ึนกับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลกดุไห จึงได้จดัทําโครงการบูรณาการรว่มกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบําบัดทกุข์  บํารุงสุข  สรา้ง
รอยยิ้มให้ ประชาชน”จังหวดัสกลนคร ข้ึน
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อนํานโยบายของรฐับาล และกระทรวง ทบวง กรมตา่ง ๆ ไปชี้แจงทําความเข้าใจกับ
ประชาชนเพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ิน
           ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไปให้บรกิารในพื้นที่
ได้โดยตรง 
           ๓.๓ เพื่อให้สว่นราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถตรวจสอบ ตดิตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับ
ทราบปัญหาตา่ง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิิบัติราชการและพิจารณาแก้ไข 
           ๓.๔ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความศรัทธาต่อราชการ อันส่งผลไปสู่ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างราชการ
กับประชาชนและการเข้ามามีส่วนรว่มของประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ิน พฒันาจังหวดัและประเทศโดยสว่น
รวม 
๔. เป้าหมาย

๔.๑ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลกุดไห และตําบลใกล้เคียง
๔.๒ กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน สว่นราชการ รฐัวิสาหกิจตา่งๆ ในเขตจังหวดัสกลนคร
๔.๓ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจา้หน้าที่ของเทศบาลตําบลกุดไห 
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๔.๔ สว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนตา่งๆในจังหวดัสกลนคร ที่รว่มออกหน่วยให้บรกิาร
๕. วิธีดําเนินการ

๕.๑ ประสานงานกับอําเภอกุดบากและหน่วยงานตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับการจดัทําโครงการในครัง้น้ี
๕.๒ เขียนโครงการ/อนุมัติโครงการ
๕.๓ ตรวจสอบสถานที่ทีใ่ช้ในการจดังาน
๕.๔ จดัเตรียมสถานที่และวางแผนงาน  เตรยีมรูปแบบการจดันิทรรศการ การประชาสัมพันธ์
๕.๕ ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด

      ๕.๖ ตดิตามประเมินผล  และสรุปผลการดําเนินโครงการ
๖. รปูแบบการดําเนินโครงการ

๖.๑ ประชาสัมพันธ์ วันเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน
๖.๒ จดัทําคําสั่งมอบหมายเจา้หน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝา่ย
๖.๓ จดัเตรียมพืน้ที่สําหรับจดังานและรองรับหน่วยงานราชการตา่งๆของจังหวดัสกลนคร ที่จะออก

หน่วยให้บริการ
๗. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

สํานักปลดั เทศบาลตําบลกุดไห  
๘. ระยะเวลาดําเนินการ

๔ ปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๙. สถานท่ีดําเนินการ

ตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
๑๐. งบประมาณ

๔ ปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๑. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ ประชาชนในเขตตําบลกุดไห และตําบลใกล้เคียงสามารถรับทราบแนวทางการพัฒนา
ประเทศของรฐับาล และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ิน
  ๑๑.๒ ประชาชนสามารถเข้ารับบรกิารจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ที่ไปให้บริการในพื้นที่ได้
โดยตรง 

๑๑.๓ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวดัสกลนคร สามารถตรวจสอบ ตดิตาม
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับทราบปัญหาตา่ง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิิบัตริาชการและพจิารณาแก้ไขปัญหา
ความเดอืดรอ้นของประชาชนได้ 

๑๑.๔ สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างราชการกับประชาชนและการเข้ามามีสว่นรว่มของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน พฒันาจังหวดัและประเทศโดยสว่นรวม 
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๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเป็นล้ายลักษณ์อกัษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/รอ้งทจกข์ ได้ทราบถึง
การ 
ไดร้ับเรือ่ง ระยะเวลา และผลการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทจกข์ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจจจริงให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ 

๒. หลกัการและเหตจผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ เป็นสิ่งสําคญัเพราะการปฏิิบัติหน้าทีร่าชการทกุ

ครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอ้ํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดร้ับทราบข้อเทจจจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาํเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทกุข์เสรจจ
แลว้ให้แจ้งผู้ร้องรบัทราบโดยเรจวไม่เกิน ๑๕ วนั 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อปฏิิบัตติามระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วของอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทจุรติ 
๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิิบัตหิน้าที่ราชการอย่างถูกตอ้งโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิิบัติ 
๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องไดร้ับทราบข้ันตอนของการดาํเนินการเรื่องรอ้งเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนรว่มตรวจสอบการดาํเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมายการดําเนินการ 

ผู้รอ้งเรียนร้องทกุข์ทกุราย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลกดุไห 
๖. วิธีการดาํเนินการ 

ตรวจสอบข้อเทจจจรงิแลว้เสรจจแจ้งผู้ร้องโดยเรจวไม่เกิน ๑๕ วนัทาํการ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

สาํนักปลดั เทศบาลตาํบลกุดไห 
๙. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ การปฏิิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทกุฝ่าย 



~ 103 ~

๑๐.๒ ใชเ้ป็นแนวทางปฏิิบัติงานดา้นการร้องเรียนรอ้งทุกข์ 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
๓.๓.๑ ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห

๒. หลกัการและเหตจผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดทาํแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๑ องคก์รจดัทําแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กาํหนดให้มีองค์กรและโครงสรา้งขององค์กรจดัทาํแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดงัน้ัน เพื่อให้เทศบาลตําบลกุดไหในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคก์รในการ
จัดทาํแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลตําบลกุดไห โดยสํานักปลัด จึงแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลกุดไหข้ึน 
๓. วตัถจประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตวัแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีสว่นร่วมและแสดงความ
คิดเหจนในการ จดัทํารา่งแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตําบลกดุไห
ให้สอดคล้องกบัประเดจนหลกัการพัฒนาที่ประชาคม เทศบาลฯ และคณะกรรมการพฒันาเทศบาลตําบลกดุ
ไหกําหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจรติ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

จดัประชุมคณะกรรมการชมุชน เพื่อคดัเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลกุดไห 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
เทศบาลตําบลกุดไหมีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหเพื่อเป็นองค์กร

ในการยกรา่งหรือจดัทาํรา่ง แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไหและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ตําบลกดุไหเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพฒันาเทศบาลตําบลกุดไหควาตอ้งการของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลกุดไห ดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส สุจรติ และให้ความสําคัญในการตอ่ตา้นการทุจรติ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัทําแผนชุมชน 

๒. หลกัการและเหตจผล
การพัฒนาและสรา้งการเรียนรู้ เพือ่มุ่งเน้นยกระดบัการมีสว่นรว่มของประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ิน

เป็นสําคัญ จงึควรให้คณะกรรมการชุมชนซ่ึื่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สรา้งแผนชุมชนข้ึนมาดว้ย
ตนเอง ดังความหมายของ แผนแม้บทชมชนุที่ว่า "แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการให้ชมุชนสามารถ
บริหารจดัการเอง กาํหนดทิศทางของตนเอง" การสรา้งภูมิคุ้มกัน ปงองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาํให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาํให้ ชุมชนไดร้ับการเรียนรู้ รู้จกัชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรพัยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได ้และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกดิความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปงองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
๓. วตัถจประสงค์ 

เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันได้เหจนข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากดัของชมุชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปงาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกํา
หนดกิจกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชนได้คดิเป็นและกลา้ที่จะตดัสินใจดว้ยตนเองได้ 
๔. เป้าหมาย 

ทกุหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาํบลกุดไห 
๕. วิธีดาํเนินการ 

๕.๑ ประชุมผู้บริหาร กาํนันผู้ให้ญบ้าน เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวของเพือ่วางแผนการดาํเนินงาน 
๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใชห้อกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 
๕.๓ ดาํเนินการจดัทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาํหนดการ 
๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวของ 

๖. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณดาํเนินการ 
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ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สาํนักปลดั เทศบาลตาํบลกุดไห 
๙. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรอืทุนในชุมชน ทัง้ทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ไดอ้ย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพชุมชนคนในชุมชนไดร้ับผลประโยชน์รว่มกันอย่างทัว่ถึงและเทา่เทียมความร่วมมอื
กันของคนในชมุชนจะก่อให้เกิดทัศนคตทิี่ดี เอื้ออาทรต่อกันได ้รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดใีห้กับลกูหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเองได้ 

๓.๓.๒ ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสดจ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการแต่งตั้งตวัแทนประชาคมเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๒. หลกัการและเหตจผล
ตามที่เทศบาลตําบลกุดไห ได้ดาํเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี ในดา้นการจดัซ้ืื่อ

จัดจา้ง ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนรว่มอย่างแขจงขันกับ มาตรการการปงองกันการทุจรติในเทศบาลตําบลกดุไห 
๓. วตัถจประสงค์ 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวธิีผ่านการประชาคม) ในการมีสว่นรว่มกับเทศบาลตาํบลกุดไห อยา่ง
แขจงขันสาํหรับการทาํงานของเทศบาลตําบลกดุไห ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาํหนดให้ภาคประชาชน
และ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผี่านการประชาคม) ให้มีส่วนรว่มอย่างแขจงขัน กับมาตรการการ
ปงองกันการทุจรติใน 
เทศบาลตาํบลกุดไห น่ันคือไดท้ําหน้าที่อยา่งถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย 

ตวัแทนประชาคมหมูบ้านทั้ง ๑๑ หมูบ้าน 
๕. วิธีการดาํเนินการ 

๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนรว่มกับเทศบาลตาํบลกุดไห อยา่ง
แขจงขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลกุดไห ได้มกีฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาํหนดให้ภาคประชาสังคม
(ตวัแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกีย่วของกับเทศบาลตาํบลกุดไห ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนรว่มเป็น กรรมการตามระเบียบฯ วา่ดว้ยการพัสด ุเช่น เป็นกรรมการเปิดซื่องสอบราคา เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดเุป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

๕.๒ มีการฝึกอบรมตวัแทนประชาคมให้มีความรูค้วามเข้าใจเรือ่งระเบียบฯวา่ดว้ยการพัสด ุเพื่อเรียนรู้
ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิิบัติได้อยา่งถูกต้อง 
๖. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห 
๙. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการดาํเนินงานและตรวจสอบการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลกุดไห 
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธ ิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนรว่มและตรวจสอบกา

รดาํเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 

๓.๓.๓ ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมการประเมินผลการปฏิิบัติราชการของเทศบาลตําบลกุดไห ให้มีประสิทธิภาพ

๒. หลกัการและเหตจผล
ดว้ยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกาํหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดาํเนิน

การ ประเมินผลการปฏิิบัตริาชการ ซ่ึื่งเป็นกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิิบัตริาชการของเทศบาลวา่
สัมฤทธิ์ผลตามเปงาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนําผลที่ไดจ้าก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พฒันา ขยายหรอืยุติการดาํเนินภารกจิต่างๆ ของเทศบาลตอ่
ไป 

ดงัน้ัน อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิิบัตริาชการของเทศบาลตําบลกุดไหมีการขับเคลื่อนอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึื่ง
จะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิิบัตริาชการ ลดข้ันตอนการปฏิิบัตงิาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตอ้งการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ิธกีารบริหารกจิการบ้าน
เมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์และวธิีการที่กฎหมายกําหนด 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อตดิตามประเมินผลการปฏิิบัตริาชการได้อยา่งถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิิบัติราชการ 
๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิิบัตริาชการของ

เทศบาลตําบลกุดไหและเป็นการเฝงาระวังการทุจรติในการบริหารจัดการตามภารกจิของเทศบาลตําบลกุดไห 
๓.๓ เพื่อดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเทศบาลตําบลกุดไห 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะทาํงานและเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิิบัตริาชการของเทศบาลตําบลกดุไห 
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกุดไห

๖. วิธีดาํเนินการ 
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมข้อมูล 
๖.๒ จัดทาํโครงการและข้ออนุมัติโครงการ 
๖.๓ จัดทาํประกาศประชาสัมพนัธ์การดาํเนินโครงการ 
๖.๔ จัดทาํคาํสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบการประเมินผลการ

ปฏิิบัตริาชการของเทศบาลตําบลกดุไห ประกอบด้วย 
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาค

เอกชน 
(๒) ผู้แทนสมาชกิสภาเทศบาล 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) 
(๕) หัวหน้าสาํนักปลดั 
(๖) หัวหน้าฝา่ยบริหารทัว่ไป 

๒ คน
๒ คน
 ๒ คน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



ให้คณะกรรมการฯ ดาํเนินการดงัน้ี 
๑) ประเมินผลการปฏิิบัตริาชการของเทศบาลตําบลกุดไหตามหลักเกณฑ์แ์ละวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
๒) ประเมินผลการปฏิิบัตริาชการของเทศบาลตําบลกุดไหปละ ๒ ครัง้เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผล

การประเมินให้เทศบาลตําบลกุดไหทราบ เพื่อนําผลที่ไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พฒันา 
ขยายหรือยุตกิารดาํเนินภารกิจตา่งๆ ของเทศบาลตําบลกดุไห 

๓) จัดทาํแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิิบัตริาชการของเทศบาล xx* 
สําหรับผลการปฏิิบัตริาชการประจําป 

๔) ดาํเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลกุดไหมอบหมาย 
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิิบัตริาชการ 
๖.๖ การจดัทําแผนการดาํเนินงาน 
๖.๗ การดาํเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
๖.๘ จัดทาํแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการปฏิิบัตริาชการของหน่วยงานตา่งๆ ของเทศบาลตําบลกุดไห

พรอ้มตวัชี้วดั 
๖.๙ การตดิตามและประเมินผล 
๖.๑๐ การจดัทําสรุปรายงานผลการดาํเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพจิารณาทราบปรับปรุงดาํ

เนินการ 
แก้ไขตอ่ไป 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สาํนักปลดั เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิิบัติราชการของเทศบาลดข้ึีนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 

๑. ช่ือโครงการ



โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิิบัตงิานของเทศบาลตําบลกุดไห
๒. หลกัการและเหตจผล

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจรญิก้าวหน้าด้านวชิาการ และเทคโนโลยีตา่งๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเลจกทรอนิกส์ตา่งๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตา่งๆ เข้ามาใชใ้นการดําเนินงาน
ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเรจจ และรวดเรจวยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรปุเพื่อให้ความรูค้วามเข้าใจได้
ง่ายในชว่งระยะเวลาสั้นๆ หรือชว่งระยะเวลาอันจํากดัน้ันเป็นเรื่องที่ตอ้งปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจ
ให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเหจนภาพหรอืเหจนความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตา่งๆ
ได้ชดัเจนถูกตอ้ง ฉะน้ันการสร้างความสัมพนัธ์กับประชาชนตอ้งการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนรว่มรับรูใ้นภารกิจ
ของเทศบาล จงึจําเป็นตอ้งพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ันๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น
อย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ตา่งกันเป็นสิ่งสําคัญ

ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความรว่มมือสนับสนุน ซ่ึื่งจะมีผลตอ่การพฒันาตามภารกิจ บทบาท 
หน้าที่ อยา่งโปร่งใสและยุติธรรม
๓. วตัถจประสงค์

๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนไดร้ับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทตา่งๆ 
ได้แก่สื่อสิ่งพมิพ์ ,สื่อวิทยุ, โทรทศัน์, วดีีทัศน์ , สื่อ Social network ผา่นทางจดหมายอิเลจกทรอนิกส์ , เพจ , Line ,
Face book , Web site 

๓.๒ เพื่อสรา้งจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู ้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมและรบัผิดชอบในภารกจิของเทศบาล
๓.๔ เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน
๓.๕ เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดดกีิจกรรมเดน่ ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพรห่ลาย
๓.๖ เพื่อความสัมพันธท์ี่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวา่งเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน

๔. เป้าหมาย
    เพื่อผลติสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกจิของเทศบาลตําบลกุดไหให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง

๔.๑ จัดทําวารสารรายงานผลการปฏิิบัติงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกจิ การดําเนินงานของเทศบาล
๔.๒ จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
๔.๓ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพนัธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน
๔.๔ จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกจิกรรม/โครงการของเทศบาล
๔.๕ จัดทําภาพเคลื่อนไหว /ภาพยนตร์ / วีดทีัศน์
๔.๖ จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
๔.๗ ปงายประชาสัมพนัธ์
๔.๘ จดหมายอิเลจกทรอนิกส์
๔.๙ เครื่องกระจายเสียงทางไกล
๔.๑๐ ปงายประชาสัมพันธ์
๔.๑๑ จดหมายอิเลจกทรอนิกส์
๔.๑๒ รถโฆ์ษณาเคลื่อนที่
๔.๑๓ อื่นๆ

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ
    ในเขตเทศบาลตําบลกุดไห
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ เสนออนุมัตโิครงการ
๖.๒ ดําเนินการประชุม
๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการรว่มนําเสนอรา่งรูปแบบ
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทตา่งๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
๖.๕ ตดิตามและประเมินผลโครงการ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔



๘. งบประมาณดําเนินการ
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
    สํานักปลดั  เทศบาลตําบลกุดไห
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์
      แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลกุดไห ซ่ึื่งออกแบบโดยคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดไห เป็นตวัชี้วดั โดยกําหนดตวัชี้วดั ดงัน้ี

- ประชาชนได้รบัทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกจิของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพนัธ์  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐

มิติท่ี ๔ การเสริมสรา้งและปรับปรจงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
๔.๑ มีการจัดว่างระบบและรายงานการควบคจมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาํหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคจมภายในให้ผู้กาํกับดูแล 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี

๒. หลกัการและเหตจผล



การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญทีจ่ะช่วยให้การดาํเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลกุดไห เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชว่ยปงองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาํเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายทีอ่าจเกิดข้ึน ซ่ึื่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิิบัตงิานตามปกติ 
ซ่ึื่งจะต้องมีการกระทําอยา่งเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาํหนด โดยผู้บริหารสามารถนํา
แผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยร่วม เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพือ่ให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ
การดาํเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิิบัตงิาน ซ่ึื่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชดัเจน ดังน้ัน การจดัทาํ
แผนการตรวจสอบภายในอยา่งมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายตา่งๆ ที่เกี่ยวของ
จะทําให้การปฏิิบัติงานของเทศบาลตําบลกุดไหเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อจดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ 

๓.๒ เพื่อพิสจูน์ความถูกตอ้งและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตวัเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และดา้นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิิบัตงิานของหน่วยรับตรวจวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาํสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาํหนด 

๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
๓.๕ เพื่อเป็นหลกัประกันการใช้และระวงัทรพัย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. เป้าหมาย 
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนยพ์ัฒนาเดจกเลจก ของเทศบาลตําบลกดุไห 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สว่นราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตําบลกุดไห 

๖. วิธีการดาํเนินการ 
๖.๑ จัดทาํแผนปฏิิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตวัเลขตา่งๆ ดว้ยเทคนิค และวธิีการตรวจสอบที่

ยอมรับ 
โดยทัว่ไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และ 
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ ร่วมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิิบัตงิานเกีย่วกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดแุละทรพัย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ดา้นอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรักษา และความปลอดภัยของทรพัย์สิน และการใช้
ทรพัยากรทุกประเภท วา่เป็นไปโดยมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งทีท่างราชการกาํหนด 
เพื่อให้ 
มั่นใจไดว้่าสามารถนําไปสู่การปฏิิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

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

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลกุดไห 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจา่ยเงินลดน้อยลง 



๑๐.๓ การใช้ทรพัยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มคา่ ประหยัด 
๑๐.๔ ลกูหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาํระลดน้อยลง 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลกัการและเหตจผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กําหนดให้ หน่วยรับตรวจตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดก้ําหนดไว้ รายงานต่อผูก้ํากับดูแลและคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวนัสิ้นปีงบประมาณ 

ดงัน้ัน เพื่อให้การปฏิิบัติถูกตอ้งและเป็นไปตามทีร่ะเบียบฯ กาํหนด เทศบาลเทศบาลตําบลกดุไห จึงได้มกีาร
จัดทาํและรายงานการควบคุมภายในตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจาํทุกปี 



๓. วตัถจประสงค์ 
๓.๑ เพื่อตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลกุดไห 
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรตีําบลกุดไห ทราบตามแบบที่

ระเบียบฯ กาํหนด 
๓.๓ เพื่อรายงานการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กาํกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ 
ตามกําหนด 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สว่นราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลกดุไห 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สว่นราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลกดุไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานยอย 
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจงให้ทุกสว่นราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.๔ คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานย่อย ดาํเนนการประเมินองค์

ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๖.๕ คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาํเนินการรวบรวม เพื่อจดัทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจดัส่งรายงานให้ผู้กาํกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 
๗. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

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

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐.๒ ลดโอกาสความผดิพลาด ปงองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิิบัติงาน 
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสดุต่อองคก์รและประชาชนโดยรว่ม 

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมนิระบบควบคจมภายใน โดยดาํเนินการให้มกีารจัดทําแผนการปรับปรจง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการตดิตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรจงควบคจมภายในให้ผู้กาํกับ 
ดูแล 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลกัการและเหตจผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครฐั หรือเอกชนทั้งขนาดเลจกและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหน่วย



งานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรบัได้ซ่ึื่งจะทาํให้ปฏิิบัติงานและการจดัการของหน่วยงานบรรลตุามวตัถุประสงค์ ในอดตีที่
ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครฐั ได้มกีารควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ
ไป ซ่ึื่งอาจอยู่ในรปูของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือตา่งๆ โดยส่วนใหญ่ 
จะเน้นไปที่การควบคุมดา้นการเงินและบัญชี และการปฏิิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท์ี่ทางราชการกํา
หนดไว้ ซ่ึื่งไม่ครอบคลุมถึงการจดัการดา้นอืน่ๆ นอกเหนือจากดา้นการเงินและบัญชใีนหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดาํเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได ้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทกุดา้นและสามารถสะท้อนภาพให้เหจนเป็นองค์รวมของ หน่วยงานน้ันๆ วา่มีการดาํเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป็นชอ่งทางรัว่ไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาํเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึง
อาจเกดิจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิิบัติงานทั้ง 
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดยีว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสทิธิภาพเพียง
พอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาํหนดข้ึน และพัฒนาให้
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทนัสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลตําบลกุดไห พจิารณาแลว้เหจนวา่เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาํหนดระบบการควบคุมภายใน ให้
เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิิบัติงานในหน่วยงานจึงไดก้ําหนดกจิกรรมการตดิตามประเมินผล
การ 
ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกดุไห ข้ึน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้การปฏิิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ทาํให้การใชท้รพัยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มคา่ โดยลดข้ันตอนการปฏิิบัติงานที่ซํ้ื่าซ้ื่อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรอืผลเสียหายดา้นการเงิน
หรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 

๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งครบถวนและเชื่อถือได้ สรา้งความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การ 
ตดัสินใจเกีย่วกับการบริหารและการปฏิิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิิบัตติามนโยบาย กฎหมาย เงือ่นไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับตา่งๆ 
ของ 
หน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย 

เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาํบลกุดไห เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและเหมาะสมกับการปฏิิบัติ
งานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึื่งจะทาํให้การ
ปฏิิบัติงานและการจดังานของหน่วยงานบรรลตุามวตัถุประสงค์ 
๕. วิธีดาํเนินการ 

๕.๑ แต่งตั้งคณะทาํงานตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

๕.๒ ประชุมคณะทาํงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้การปฏิิบัตติาม
ภารกิจและตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลกุดไหเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.๓ การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
๕.๔ รายงานผลการปฏิิบัตงิาน ความคดิเหจนและอุปสรรคตา่งๆ ให้นายกเทศมนตรีตาํบลและผู้บริหารทราบ

 
๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 

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

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลกุดไห 
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ประโยชน์ท่ีค่าดวา่จะได้รับ 



๙.๑ การดาํเนินงานของหน่วยงานบรรลวุัตถุประสงค์ที่วา่งไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๙.๒ การใชท้รพัยากรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้ง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตดัสินใจ 
๙.๔ การปฏิิบัตใินหน่วยงานเป็นไปอย่างมรีะบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกาํกับดูแลการปฏิิบัติงานดีอยา่งดียิ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มรีายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสรจจตามกําหนดเวลา 
๑๐.๒ กจิกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ ๘๐ ได้ดาํเนินการแก้ไข 
๑๐.๓ รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๑๐.๔ มกีารจดัการความรูท้ี่เกีย่วของกับการควบคุมภายใน 
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกีย่วของในการจดัทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ ๘๐ ในระดบัมาก) 

๔.๒ การสนับสนจนให้ภาคประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่อง
ทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ กํากบั ดูแลการบริหารงานบจคคล เกีย่วกับการ
บรรจจ แต่งตั้ง โอน ยา้ยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วม ตรวจสอบ กาํกับ ดแูลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการบรรจแุต่ง

ตั้ง การโอน ยา้ย 
๒. หลกัการและเหตจผล

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาํคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมัก



จะกาํหนด หน้าที่ของงานเป็นเรือ่งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิิบัติงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

เทศบาลตาํบลกุดไห จึงไดก้ําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วม ตรวจสอบ กาํกับ ดแูลการ 
บริหารงานบุคคล โดยพจิารณาจากประเดจนการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง
การโอน ยา้ย การเลื่อนระดบั และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่งการโดย
เคร่งครดั เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลกุดไหเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วม การตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 

๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กาํกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน
ย้าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล พนักงานคร ูพนักงานจ้าง ที่มีการดาํเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห
๖. วิธีการดาํเนินการ 

ตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการบรหิารงานบจคคลเกีย่วกับการบรรจจแต่งตัง้ การโอน ย้าย 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นรว่ม ตรวจสอบ กํากบั ดแูลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แต่งตั้ง เทศบาลตาํบลกุดไหได้ดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวของอยา่งเคร่งครดั 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งไดม้ีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวดัอื่น รว่มถึง

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนภายในตาํบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเวจบไซื่ตข์องเทศบาลตาํบลกุดไห 
- มีการตดิประกาศประชาสัมพันธท์ี่บอร์ดประชาสัมพันธข์องเทศบาลตาํบลกุดไห 
- ในการบรรจแุต่งตั้งไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตัง้

ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดาํเนินการในการบรรจุแตง่ตั้ง 
- การบรรจแุต่งตั้งจะตอ้งได้รบัการตรวจสอบคุณสมบัตแิละความเหจนชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.จังหวดั) ก่อน 
- ในการออกคาํสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตาํบลกุดไห จะออกคําสั่งแต่งตัง้ได้ตอ้งไม่ก่อนวันที่เทศบาล

ตาํบลกุดไห รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาํแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นรว่ม ตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตาํแหน่ง เทศบาลตาํบลกุดไหได้ดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคณุสมบัตทิี่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาํแหน่
ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวดัอื่น รว่มถึงประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนภาย
ในตาํบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเวจบไซื่ตข์องเทศบาลตําบล
กุดไห

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ข้อรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาํแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตาํแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาํเนินการอยา่งชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซัื่กถามข้อสงสัยหรือโตแ้ย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาํเนินการ

ที่ตนเองเหจนวา่ไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาํแหน่ง จะต้องไดร้ับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหจนชอบจากคณะ

กรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอ่น 



- ในการออกคาํสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาํแหน่ง เทศบาลตําบลกุดไห จะออกคาํสั่งแตง่ตั้งได้ตอ้ง
ไม่ก่อนวันที่เทศบาลตาํบลกุดไห รบัมตคิณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวดั) 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นรว่ม ตรวจสอบ กํากบั ดแูลบริหารงานบุคคล ในการที่

เทศบาลตาํบลกุดไห ไดด้าํเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกีย่วของ อยา่ง
เคร่งครดั 

- มีการจดัทําประกาศหลกัเกณฑ์์หรือแนวทางนากรปฏิิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์์ให้
บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิิบัติงานและคณะกรรมการพจิารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพจิารณาการเลื่อนข้ันเงินเดอืนให้เป็นไปอย่างยุตธิรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิิบัติงาน และคณะกรรมการพจิารณาการ
เลื่อนข้ัน เงินเดือน มกีารนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตดัสินใจ เพื่อประกอบการพจิารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิิบัติงาน ความสามารถและความอตุสาหะ การรักษาวินัย การปฏิิบัติ
ต้นเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พรอ้มเปิดโอกาสให้ซัื่กถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรตีาํบลกุดไห ออกคาํสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน และมีการตดิประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจา้หน้าที่ สาํนักปลดั เทศบาลตาํบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

ตวัช้ีวดั 
กําหนดเป็นระดับข้ันของความสาํเรจจ แบ่งเกณฑ์์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดบั โดยพจิารณาจากความ

ก้าวหน้าของข้ันตอนการดาํเนินงานตามเปงาหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ กาํกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการบรรจ ุการโอน ย้าย
ของเทศบาลตาํบลกุดไห และมีแนวทางในการปฏิิบัติงานอยา่งชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิด
ข้ึนดังกล่าวได้ 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ กํากบั ดูแลการบริหารงบประมาณ การรบั- จ่าย
เงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ 

๒. หลกัการและเหตจผล
การปฏิิบัติงานดา้นการคลังเป็นการทาํงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะ

รัฐมนตรี วธิกีารทาํงานตอ้งอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบรกิารที่รวดเรจว ถูกต้อง ประชาชนหรือผูร้ับบรกิารเกดิ
ความพึงพอใจสรา้งความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สดุถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเทจจจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการดว้ยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง
เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทจุรติคอรร์ัปชัน มีการทาํงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการ



เงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
๓.๒ การใช้งบประมาณอยา่งคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซัื่กถามและตรวจสอบได้ 
๓.๓ ปฏิิบัติงานถูกตอ้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓.๔ ในการบริหารจัดการตอ้งทาํอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน

ขององคก์รให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง
ได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลกุดไห 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตาํบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินการเกจบรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตาํบลกุดไห ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทาํ
รายงานแสดงผลการดาํเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และ
ประกาศสาํเนารายงานดังกลา่วโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดอืน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มกีารพัฒนาการบริหารดา้นการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มกีารเบิกจ่ายถูกตอ้ง รวดเรจว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓ มกีารเสริมสร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนในพื้นที่หรอืผู้รับบริการ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจา่ย และการใช้ประโยชน์ทรพัย์สิน ของ

เทศบาลตาํบลกุดไห
๒. หลกัการและเหตจผล

การเบิกจ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กร ปกครองสว่นท้องถ่ิน เจา้หน้าที่จะตอ้งปฏิิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจงึจัดทาํใบนําฝากเป็นรายรบั จัดทาํใบฎีกาเพื่อเป็นรายจา่ย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
กจเช่นเดียวกันต้องมกีารดําเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเกจบคา่ธรรมเนียม ค่าบรกิาร จะตอ้งเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ จึงจาํเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกตอ้ง มีความสุจรติ 
ส่งผลให้การดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง เทศบาลตาํบลกุดไห จึงไดร้ิเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรพัย์สินเกิด
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลตาํบลกุดไห 



๓. วตัถจประสงค์ 
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาํบลกุดไห เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตาํบลกุดไห 

๕. วิธีการดาํเนินการ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการตดิตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้ารว่มเป็นกรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกีย่วกับการรบัจา่ยเงิน 
- สรปุผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาํบลกุดไห ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเวจบไซื่ต์ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตาํบลกุดไห 
๙. ตวัช้ีวดั 

มีการดาํเนินงานตามวิธกีารดาํเนินงานครบทุกข้ันตอน 
๑๐. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบและไดร้ับทราบข้อมูลการรับ จา่ยเงินของเทศบาลตําบลกดุไห ทําให้เกิด
ความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตาํบลกุดไห 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ กํากบั ดูแลการจัดหาพัสดจ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมการจดัหาคณะกรรมการจดัซ้ืื่อจัดจา้งจากตวัแทนชุมชน 

๒. หลกัการและเหตจผล
เทศบาลตาํบลกุดไห เหจนถึงประโยชน์จากแนวคดิการบริหารราชการแบบมีสว่นรว่มตามเจตนารมณ์ของ 

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกั
เกณฑ์์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ๒๕๖๑) เทศบาลตาํบลกุดไห จึงไดด้ําเนินการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน โดยการกาํหนดให้มีการจดัหา
คณะกรรมการจดัซ้ืื่อ จดัจ้างจากตวัแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มโดยผา่นช่องทางหรอืกลไกในการ
รว่มเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจดัซ้ืื่อจดัจา้งของเทศบาลตาํบลทกุข้ันตอน ซ่ึื่งหมายความร่วมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคดิเหจน ไดเ้รียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วน
รว่มหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิิบัติจริง ส่วนเทศบาลตาํบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุน้การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชา
ชนเป็นสําคัญ 



๓. วตัถจประสงค์ 
๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตวัแทนภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการจดัซ้ืื่อจดัจา้ง ของเทศบาลตาํบล

กุดไห 
๓.๒ เพื่อปงองกันการทุจรติในดา้นที่เกีย่วของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลกดุไห ให้เกิดการพัฒนาได้

อย่างคุ้มคา่ 
๔. เป้าหมาย 

ตวัแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาํบลกุดไห 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตาํบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินการ 

๖.๑ คดัเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพือ่เลือกตวัแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัด
ซ้ืื่อจดัจา้ง ไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจา้ง 

๖.๒ จัดทาํคาํสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดซ้ืื่อจดัจ้าง ซ่ึื่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของ
องค์กร ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กาํหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้ารว่มเป็น กรรมการ แต่เทศบาลตาํบลกุดไห ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้ารว่มตรวจสอบเพื่อให้การดาํ
เนินงานเป็นไปอย่างซ่ืื่อตรง โปร่งใส โดยตวัแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผดิหากเกิดความเสียหาย 

๖.๓ จัดประชมุให้ความรูค้วามเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจดัซ้ืื่อจัดจา้งทุกครัง้ เพื่อให้เจา้หน้าที่และ
ตวัแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจดัซ้ืื่อจัดจา้งและตรวจการจา้งอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัสด ุกองคลัง เทศบาลตาํบลกุดไห 
๑๐. ผลลัพธ์ 

การจดัซ้ืื่อจัดจา้งของเทศบาลตาํบลกุดไห มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด
ปัญหาการทจุรติคอรร์ัปชัน 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

๒. หลกัการและเหตจผล
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคญัยิ่งต่อการพฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดว้ย

เหตุผล ดังกลา่วการพัฒนาศักยภาพทกัษะและความรูข้องสมาชิกสภาทอ้งถ่ินให้มีความพร้อมที่จะรบัภารกจิและการ
จัดบรกิารให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาํคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศกึษาอบรมเป็นสิ่งสําคญัประการหน่ึงที่
เทศบาลตาํบลกุดไห ไดด้าํเนินการ เพือ่ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรูแ้ละทกัษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิิบัต ิหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายตา่งๆ ทีเ่กี่ยวของกับ
ท้องถ่ินด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดงัน้ัน เทศบาลตาํบลกุดไหจึงไดม้ีการจดัส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดงูานอยู่
เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงานและสามารถนํามาพฒันาองค์กร พฒันาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมี
ความเจริญกา้วหน้า 



๓. วตัถจประสงค์ 
๓.๑ เพื่อสรา้งการเรียนรู้และประสบการณก์ารทํางานให้กับสมาชิกสภาทอ้งถ่ินให้มีความเข้าใจในการทาํ

งานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่ 
๓.๒ เพื่อให้สมาชกิสภาท้องถ่ินได้มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิิบัติงานที่ถูกตอ้ง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชกิสภาท้องถ่ินได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อยา่งถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลกุดไห จาํนวน ๑๒ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทั้งในเทศบาลตาํบลกุดไห และหน่วยงานที่จดัฝึกอบรม 

๖. วิธีการดาํเนินการ 
๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลและหน่วยงาน 

ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัส่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้ารับการอบรมหรือรว่มประชุมสัมมนาแล้วแตก่รณี 
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสตูรเรียบร้อยแลว้ ดาํเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชกิ

สภา 
ท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาํเนินการจดัฝึกอบรมเองโดยสาํนัก/กองงานทีร่ับผดิชอบ 

๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผา่นการฝึกอบรมจดัทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่าน 
นายกเทศมนตรตีาํบลกุดไห 

๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาํเนินการประเมินผลการฝกึอบรมของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และรายงานเสนอ
นายก 
เทศมนตรีตาํบลกุดไหทราบ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สํานักงานปลดั เทศบาลตาํบลกุดไห 
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรูค้วามเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถ่ินไดร้ับการเรียนรู้และประสบการณก์ารทาํงานใหม่ๆ 
๑๐.๓ การปฏิิบัติงานของสมาชกิสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตวัช้ีวดั 
จาํนวนสมาชกิสภาท้องถ่ินของเทศบาลตาํบลกุดไห จาํนวน ๑๒ ราย ไดร้ับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 



๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบรหิารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กาํหนดไว ้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมส่งเสริมสมาชกิสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิิบัติงานของฝา่ยบริหาร 

๒. หลกัการและเหตจผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสาํคัญ

ที่ใช้ สําหรับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิิบัติงานของฝา่ยบริหาร ซ่ึื่งอาํนาจในการบริหารปัจจุบันองคก์ร
ปกครองสว่น ท้องถ่ินมีอิสระเตจมที่ในการดาํเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แตถึ่งแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางกจ
จะคอยควบคุมดแูลการดาํเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบรอ้ยและถูกต้อง 
เพื่อกําหนดแนวทางการพฒันา รว่มกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลตาํบลมีบรรยากาศการทาํงานแบบมีส่วนรว่มและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลตําบลและลดการทุจริต 

เทศบาลตาํบลกุดไห จึงไดด้ําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชกิสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก
สภารว่มเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลเพือ่ให้การปฏิิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทจุรติได้ 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสาํหรับตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิิบัติงานของฝา่ยบริหาร 



๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทจุรติ สามารถตรวจสอบได ้
๓.๓ สมาชกิสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลกุดไห จาํนวน ๑๒ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตาํบลกุดไห 

๖. วิธีการดาํเนินงาน 
๖.๑ จัดทาํคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม 
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาํเนินการตา่งๆ เช่น การจดัซ้ืื่อจัดจา้ง

โครงการ 
ตา่งๆ การแปรญัตตริา่งเทศบัญญัติประจาํปี การตรวจรายงานการประชุม การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ฯลฯ 

๖.๓ สมาชกิสภาท้องถ่ินตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตาํบล 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สํานักงานปลดั เทศบาลตาํบลกุดไห 
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่ และรว่มตรวจสอบการปฏิิบัตงิานของฝา่ยบริหาร 
๑๐.๒ การปฏิิบัติงานตา่งๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
กจิกรรมการมีสว่นร่วมในการปฏิิบัติงานของสมาชกิสภาเทศบาลตาํบลกุดไห 

๒. หลกัการและเหตจผล/ท่ีมาของโครงการ 
การส่งเสริมและการพฒันาความเข้มแขจงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวของกับหลายองค์ประกอบ 

และหลายฝา่ยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝา่ยบริหารและฝ่ายสภาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่มาจากการเลือกตัง้ ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหลา่น้ีมีบทบาทและต้องทาํหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแขจง เพื่อเสริมสรา้ง แนวคดิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตดัสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาํบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอาํนาจ ระหวา่งฝ่ายสภากับฝา่ยบริหาร และที่สาํคัญส่งเสริมการมีสว่น
รว่มในการเสนอปัญหา รว่มถึงการตรวจสอบการปฏิิบัตงิานของเทศบาลตาํบล 

เทศบาลตาํบลกุดไห เลจงเหจนถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เกี่ยวกับการมีส่วนรว่มในการปฏิิบัติ
งาน จงึได้ดาํเนินกจิกรรมการมีส่วนรว่มในการปฏิิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรือ่งต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สมาชกิสภาท้องถ่ินมีความเข้มแขจงในการใช้อาํนาจหรอืปฏิิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
๓. วตัถจประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชกิสภาเทศบาลตาํบล มีบทบาทในการปฏิิบัติงาน และการมีสว่นร่วมในการ
ทํางาน 

๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิิบัตงิานของฝา่ยบริหาร 
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 



สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลกุดไห จาํนวน ๑๒ คน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 

เทศบาลตาํบลกุดไห
๖. วิธีดาํเนินงาน 

๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเป็นคณะกรรมการรว่มในการปฏิิบัติงานในเรื่องตา่งๆ เช่น 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รว่มกับสํานักงานยุตธิรรมจังหวดั  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเดจกเลจกก่อนวยัเรียน 

ฯลฯ
๖.๒ สมาชกิสภาเทศบาลตาํบลที่ไดร้ับการแต่งตั้ง เข้ารว่มปฏิิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล

ตาํบล เพือ่ทําการปรับปรุงระบบการปฏิิบัติงานในสว่นที่ประชาชนไดร้ับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สํานักงานปลดั เทศบาลตาํบลกุดไห 
๑๐. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลตาํบลกุดไห เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เกดิทัศนคติที่ดี

๔.๔ เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชจมชน (Community) และบูรณาการทจกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน การ
ทจจรติ 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มกีารดาํเนินการเฝ้าระวังการทจจริต 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการเฝงาระวังการคอรร์ัปชันโดยภาคประชาชน 

๒. หลกัการและเหตจผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรร์ัปชนั หมายถึง การใช้ตาํแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัหรือผลประโยชน์ของ

พวกพ้อง โดยมชิอบดว้ยกฎหมายและศีลธรรม เจา้หน้าที่ของรัฐมีหน้าทีร่ักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตาํ
แหน่งหน้าที่ที่ไดร้ับ มอบหมายกระทาํการเพื่อผลประโยชน์สว่นตัวหรือพวกพ้อง กจถือว่ามกีารกระทาํคอรร์ัปชนัการ
ปงองกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์์ คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งน้ี เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาํให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
๓. วตัถจประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนรว่มกันเฝงาระวังการคอรร์ัปชันขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตวัแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลกุดไห 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกุดไห 



๖. วิธีดาํเนินการ 
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตวัแทนชุมชนเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการคอรร์ัปชัน 
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตวัแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝงาระวงัการคอรร์ัปชนัขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สาํนักปลดั เทศบาลตําบลกุดไห 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรือ่งการคอรร์ัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
๑๐.๒ มกีารมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตวัแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝงาระวงัการคอรร์ัปชนัในระดับ

เทศบาล 

๔.๔.๒ บูรณาการทจกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทจจริต 

๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายดา้นการปงองกันการทุจริต 

๒. หลกัการและเหตจผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กาํหนดให้เทศบาลมีภารกิจ

หน้าที่ที่ ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คาํนึงถึงการมีสว่น
รว่มของประชาชนใน การจดัทาํแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจดัทํางบประมาณ การจัดซ้ืื่อจดัจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิิบัตงิานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าดว้ยการ
น้ัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของ
รัฐบาลในการปงองกันและปราบปรามการทจุรติ ซ่ึื่งมุ่งเน้นในการสรา้งจติสํานึก คา่นิยม การบูรณาการ การสรา้ง
ความเข้มแขจง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปงองกันและปราบปรามการทจุรติ 

ปัญหาเกี่ยวกับการทจุรติคอรร์ัปชนัสามารถเกิดข้ึนได้ในทกุวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับทอ้งถ่ินจนถึง
ระดบัชาติ ซ่ึื่งเทศบาลตําบลกุดไห มีภารกิจหน้าทีใ่นการบริหารราชการทอ้งถ่ินให้มีความกาวหน้าเจริญรุง่เรือง โดย
การมีส่วนรว่มของภาครฐั ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทัว่ไปในการรว่มกันพัฒนาทอ้งถ่ินให้
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดแีละมีเศรษฐกิจ ทีด่ีในท้องถ่ิน ดงัน้ัน การที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญ
กาวหน้าได้น้ัน จาํเป็นจะต้องมีองคป์ระกอบหลายๆ ดา้น ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน ในการน้ี การมีเครือข่ายที่ดีที่
คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจาํเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายดา้นการปงองกันการทจุรติ
คอรร์ัปชนั ซ่ึื่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครฐั ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รว่มถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายรว่มกับเทศบาลตําบลกุดไหในการรว่มคิด รว่มพจิารณา รว่มตดัสินใจ รว่มทํา รว่มรับผิดชอบ และรว่มตรวจ
สอบเพื่อปงองกันการทจุรติคอร์รปัชันในทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตําบลกุดไหพิจารณาแลว้เหจนวา่ การมีเครือข่ายดงักล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จดัทํามาตรการส่งเสริม
และพัฒนา เครอืข่ายด้านการปงองกันการทจุริตข้ึน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายดา้นการ



ปงองกันการทุจรติให้มีความเข้มแขจง 
๓. วตัถจประสงค์ 

๑. เพื่อสรา้งแกนนํา แนวรว่มและเครือข่ายในการรกัษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจติสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทจุรติ 
๓. เพื่อให้เกิดความรว่มมือรว่มใจในการปงองกันการทจุรติในพื้นที่เทศบาลตําบลกุดไห 

๔. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครฐัวิสาหกจิ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลกุดไหเข้ามามี

ส่วนรว่มในการเป็นเครือข่ายดา้นการปงองกันการทุจรติรว่มกับเทศบาลตําบลกุดไห 
๕. สถานท่ีดําเนินการ 

ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกุดไห 
๖. วิธีดาํเนินงาน 

๖.๑ แต่งตั้งตวัแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวสิาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายดา้นการ
ปงองกันการ 
ทุจรติเทศบาลตําบลกุดไห 

๖.๒ จัดทาํฐานข้อมูลบุคคล องค์กร สว่นราชการ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการ 
ลงทะเบียนการเข้ารว่มเป็นเครือข่าย 

๖.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ไดร้ับการแต่งตั้งมีสว่นร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลกุดไห ใน
การรว่มคิด รว่มพิจารณา รว่มตดัสินใจ รว่มทํา และร่วมรบัผดิชอบ รว่มตรวจสอบเพื่อปงองกันการทุจรติ 

๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปงองกันการทุจรติ 
๖.๕ ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างเทศบาลตําบลกุดไห กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

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

๘. งบประมาณดาํเนินการ 
ใชจ้่ายงบประมาณรว่มในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และวัสดุ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดั เทศบาลตําบลกุดไห 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ทาํให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรกัษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
๑๐.๒ ทาํให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจติสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทจุรติ 
๑๐.๓ ทาํให้เกิดความรว่มมือรว่มใจในการปงองกันการทจุรติในพื้นที่เทศบาลตําบลกุดไห 


