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คำนำ 
 

จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรับจากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมา สูการปฏิบัติ  จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการ
ดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือ
สถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตางๆ ตองเผชิญอยูจริง  และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล  ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคม
มิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ  ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตำบลประโคนชัย  จึงแสดง 
เจตจำนงในการตอตานการทุจริต  ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
(พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย ตอไป  
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สวนท่ี 1   
บทนำ 

 

1.  การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมี   
อยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแตในทาง
ปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก 

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  

ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิด
การทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให   
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก 
การตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 



ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

-2- 
 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย 
หนึ่งท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทำใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน 
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต 
เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐ ีมหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2.  หลักการเหตุผล  
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติเปนปญหาลำดับ
ตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย 
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ      
ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง  สงผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ   

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ 
ปองกันการทุจริต  ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 การจัดตั้ งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุ 
ท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคม 
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทำให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได  ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน   
จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ  ขาดความ
เขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3  เริ่มจาก   
ป พ.ศ. 2560  จนถึงป พ.ศ. 2565  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม 
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน



ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดชันีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2565  ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ 
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ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนง
หนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2565)  เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงแสดงเจตจำนงในการตอตานการทุจริต  ดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัยตอไป  และเพ่ือใหเกิด
การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล  ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต  

 

วิสัยทัศน 
  “บริหารงานดวยความซ่ือสัตย โปรงใส จริงใจ ตรวจสอบได  ภายใตหลักธรรมาภิบาล” 

คำอธิบายวิสัยทัศน 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ซ่ึงจะมุงสูการเปนองคกรท่ีมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม  เปนมิติใหมท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ  บริหารงานดวยความโปรงใส  มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกร  มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินการของ
องคกรไดทุกข้ันตอนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 

 พันธกิจ 
  “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต  ปลุกจิตสำนึกใหมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชนสุขของประชาชน” 
 คำอธิบายพันธกิจ 
  การปองกันการทุจริตในระยะ  4  ปขางหนา  จะเริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตทุก
รูปแบบ  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในดำรงชีวิต  ตั้งแตพ้ืนฐานของความคิดท่ีตองมีความซ่ือสัตยสุจริต  ตอ
ตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติไมเพิกเฉยตอการทุจริต ปลูกฝงและปลุกจิตสำนึกใหมีความตระหนักในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  คำนึงถึงประโยชนสุขของ
ประชาชนในทองถ่ิน  การทำงานมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม  ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน และมี
กลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน  
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 



1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
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2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง 
ท่ีดี (Good Governance) 

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย 
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง 

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิ 
ชอบของขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลกัคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ท่ีมีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ 
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน 



การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน 
เครอืขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมท่ี 1.1 การสรางจิตสำนึกและ 1.1.1 (1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ไมทนตอการทุจริต ความตระหนักแกบุคลากร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน      
 ท้ังขาราชการการเมืองฝาย 1.1.1 (2) โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย   40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
 บริหาร ขาราชการการเมือง 1.1.1 (3) โครงการจัดงานวันเทศบาล   40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
 ฝายสภาทองถ่ิน และฝาย 1.1.1 (4) โครงการอบรมจัดทำสมรรถนะการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
 ประจำขององคกรปกครอง ปฏิบัติงาน      
 สวนทองถ่ิน 1.1.2 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม - - - - - 
  ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย”      
  1.1.3 (1) กิจกรรม “ใหความรู เรื่อง ผลประโยชน - - - - - 
  ทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาล”      
  1.1.3 (2) กิจกรรม “จัดทำคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติ - - - - - 
  งานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน”      
  1.1.3 (3) กิจกรรม “การใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย - - - - - 
  ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การสรางจิตสำนึกและ 1.2.1 (1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
 ความตระหนักแกประชาชน ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน      
 ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 1.2.1 (2) มาตรการ “จัดตั้งศูนยอัยการคุมครอง - - - - - 
  สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน      
  1.2.1 (3) โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย      
  1.2.1 (4) โครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
  สรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว      
  1.2.1 (5) มาตรการ “ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบล - - - - - 
  ประโคนชัย”      
  1.2.2 (1) โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
  ทะเบียนทรัพยสิน      
  1.2.2 (2) โครงการสรางจิตสำนึกในการรักษา   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
  สิ่งแวดลอม      
  1.2.2 (3) โครงการสงเสริมและรณรงคสรางจิตสำนึก - 560,000 - - - 
  ความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ      
  สิ่งแวดลอม      
  1.2.3 (1) โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
  ทฤษฎีใหมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.2.3 (2) โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแก 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
  ประชาชน      
  1.2.3 (3) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
  จอมกระยาสารทประโคนชัย      
 1.3 การสรางจิตสำนึก

และความตระหนัก 
1.3.1 (1) โครงการวันเด็กแหงชาติ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

 แกเด็กและเยาวชน 1.3.1 (2) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงและ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
  สงเสริมการอาน      
  1.3.1 (3) โครงการชมรมหนูรักหองสมุด - - - - - 
  1.3.2 (1) โครงการอบรมกฎหมายทองถ่ิน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
  1.3.2 (2) กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสให

เยาวชน 
     

  เขารวมรับฟงการประชุมสภา”      
  1.3.3 (1) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย      

มิติท่ี 1 รวม 3  มาตรการ  4  กิจกรรม 2,410,000 2,970,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000 
  18  โครงการ      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการ 2.1 แสดงเจตจำนงทาง 2.1 มาตรการ “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริต - - - - - 
เพ่ือปองกันการทุจริต การเมืองในการตอตาน ของผูบริหารทองถ่ิน”      
 การทุจริตของผูบริหาร       
 2.2 มาตรการสราง 2.2.1 (1) มาตรการ “ประกาศกำหนดนโยบาย - - - - - 
 ความโปรงใสในการ ความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบล      
 ปฏิบัติราชการ ประโคนชัย”      
  2.2.1 (2) มาตรการ “การสรางความโปรงใสในการ - - - - - 
  บริหารงานบุคคล”      
  2.2.1 (3) มาตรการ “ออกคำสั่งมอบหมายงาน - - - - - 
  ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน      
  ราชการ”      
  2.2.2 (1) กิจกรรม “การจัดทำรายงานผลการใชจาย - - - - - 
  เงินของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ”      
  2.2.2 (2) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการ - - - - - 
  จัดซ้ือ-จัดจางผานชองการการประชาสัมพันธ”      
  2.2.2 (3) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม - - - - - 
  เทศบัญญัติงบประมาณ”      
  2.2.2 (4) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจาย - - - - - 
  เงินงบประมาณ”      
  2.2.3 (1) มาตรการ “จัดใหมีคูมืออำนวยความสะดวก - - - - - 
  แกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถ่ิน”      



-9- 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.3 (2) มาตรการ “ใชบัตรคิวในการติดตอราชการ” - - - - - 
  2.2.3 (4) กิจกรรม  “สำรวจความพึงพอใจของ - - - - - 
  ผูรับบริการ”      
  2.2.3 (5) มาตรการ “รับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ  - - - - - 
  2.2.3 (5) มาตรการ “รับข้ึนทะเบียนผูพิการ - - - - - 
 2.3 มาตรการการใช 2.3.1 (1) มาตรการ “จัดใหมีคูมืออำนวยความสะดวก - - - - - 
 ดุลยพินิจและใชอำนาจ แกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถ่ิน”      
 หนาท่ีใหเปนไปตาม 2.3.1 (2) มาตรการ “จัดทำแผนภูมิการใหบริการของ - - - - - 
 หลักการบริหารกิจการ แตละหนวยงาน      
 บานเมืองท่ีดี 2.3.1 (3) มาตรการ “การประชาสัมพันธเก่ียวกับการ - - - - - 
  บริการตางๆ กับประชาชน”      
  2.3.1 (4) กิจกรรม “การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน” - - - - - 
  2.3.2 (1) มาตรการ “มอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง

การ   
     

  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” - - - - - 
  2.3.2 (2) มาตรการ “มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี” - - - - - 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก 2.4.1  กิจกรรม “ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล - - - - - 
 หนวยงาน/บคุคลในการ ท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ผานทาง      
 ดำเนินกิจการการประพฤติ สื่อประชาสัมพันธ”      
 ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 2.4.2 (1) กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณใหกับ - - - - - 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.4.2 (2) กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณใหกับ - - - - - 
  คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล      
  ตำบลประโคนชัย”      
  2.4.3  กิจกรรม “ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดำรงตน - - - - - 
  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานทางสื่อประชาสัมพันธ”      
 2.5 มาตรการจัดการใน 2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติ - - - - - 
 กรณีไดทราบ หรือรับแจง ราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร”      
 หรือตรวจสอบพบการ 2.5.1 (2) มาตรการ “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ - - - - - 
 ทุจริต ราชการระหวางบุคลากรกับหัวหนาสวนราชการ”      
  2.5.2 (1) มาตรการ “จัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน  - - - - - 
  และปราบปรามการทุจริต”      
  2.5.2 (2) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน - - - - - 
  ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”      
  2.5.3 (1) มาตรการ “ไตสวนสอบขอเท็จจริง” - - - - - 
  2.5.3 (2) มาตรการ “ดำเนินการทางวินัย” - - - - - 
  2.5.3 (3) มาตรการ “ติดตามประเมินผล” - - - - - 

มิติท่ี 2 รวม 20  มาตรการ   10  กิจกรรม - - - - - 
  -  โครงการ      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม
บทบาท 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร 3.1.1 (1) มาตรการ “จัดใหมีศูนยรวมขอมูลขาวสาร - - - - - 

และการมีสวนรวมของ ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี เทศบาลตำบลประโคนชัย”      
ภาคประชาชน เปนการอำนวยความสะดวก 3.1.1 (2) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารให - - - - - 
 แกประชาชนไดมีสวนรวม ประชนชนทราบผานทางชองทางการประชาสัมพันธ”      
 ตรวจสอบการปฏิบัติ 3.1.2 (1) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการ - - - - - 
 ราชการตามอำนาจหนาท่ี จัดซ้ือ-จัดจางผานทางชองทางการประชาสัมพันธ”      
 ขององคกรปกครองสวน 3.1.2 (2) กิจกรรม “จัดทำรายงานงานประจำป” 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 
  3.1.2 (3) กิจกรรม “รายงานผลการติดตามและ - - - - - 
  ประเมินผลแผนพัฒนา”      
  3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมีชองทางการ - - - - - 
  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล”      
  3.1.3 (2) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลการปฏิบัติงาน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
  ประจำเดือน (จดหมายขาว)”      
 3.2 การรับฟงความคิดเห็น  3.2.1 (1) โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 การรับและตอบสนองเรื่อง เทศบาล      
 รองเรียน/รองทุกขของ 3.2.1 (2) โครงการจัดทำแผนชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 ประชาชน 3.2.1 (3) กิจกรรม “การดำเนินงานศูนยรับเรื่อง - - - - - 
  ราวรองทุกข”      
  3.2.1 (4) กิจกรรม “ประชุมประจำเดือน - - - - - 
  คณะกรรมการชุมชน”      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป  2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3.2.1 (5) กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการพัฒนา - - - - - 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย”      
  3.2.1 (6) กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน - - - - - 
  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”      
  3.2.1 (7) กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการติดตาม - - - - - 
  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคน

ชัย” 
     

  3.2.2 (1) กิจกรรม “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข” - - - - - 
  3.2.2 (2) มาตรการ “จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น” - - - - - 
  3.2.2 (3) มาตรการ “รับเรื่องราวรองทุกขผานทาง  - - - - - 
  Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang”      
  3.2.3 (1) มาตรการ “แจงผลการดำเนินการตาม - - - - - 
  ขอรองเรียน”      
  3.2.3 (2) กิจกรรม “การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราว - - - - - 
  รองทุกข”      
  3.2.3 (3) มาตรการ “แจงผลการดำเนินการผานทาง - - - - - 
  Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang”      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การสงเสริมให 3.3.1 (1) มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา - - - - - 
 ประชาชนมีสวนรวมบริหาร เทศบาลตำบลประโคนชัย”      
 กิจการขององคกรปกครอง 3.3.1 (2) มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนนุ - - - - - 
 สวนทองถ่ิน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”      
  3.3.2 มาตรการ “ประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจาง - - - - - 
  ผานทางชองทางการประชาสัมพันธ”      
  3.3.3 (1) มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม - - - - - 
  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคน

ชัย” 
     

  3.3.3 (2) กิจกรรม “การประเมินผลการดำเนินงาน - - - - - 
  ของเทศบาลตำบลประโคนชยั”      
        

มิติท่ี 3 รวม 10  มาตรการ    13  กิจกรรม 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 
  2  โครงการ      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 มาตรการ “การจัดทำรายงานการควบคุม - - - - - 
ปรับปรุงกลไกในการ รายงานการควบคุมภายใน ภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน” 
     

ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ 4.1.2 (1) มาตรการ“ติดตามประเมินผลการควบคุม - - - - - 
ราชการขององคกร เงินแผนดินกำหนด ภายใน”      
ปกครองสวนทองถ่ิน  4.1.2 (2) มาตรการ “รายงานผลการดำเนินงาน - - - - - 
  เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต”      
 4.2. การสนับสนุนให 4.2.1 มาตรการ “การประชาสัมพันธ เก่ียวกับการ  - - - - - 
 ภาคประชาชนมีสวนรวม บรรจุแตงตั้ง โยกยาย”      
 ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ 4.2.2 (1) มาตรการ “ปดประกาศ/การประชา - - - - - 
 การบริหารราชการตามชอง สัมพันธผานสื่อออนไลนเก่ียวกับงานงบประมาณ      
 ทางท่ีสามารถดำเนินการได การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ      
  ทางราชการ”      
  4.2.2 (2) กิจกรรม “การจัดทำแผนการใชจายเงิน” - - - - - 
  4.2.2 (3) กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสใหประชาชน - - - - - 
  เขารวมฟงการประชุมสภาเทศบาล”      
  4.2.3 (1) มาตรการ “ปดประกาศ/การประชา - - - - - 
  สัมพันธผานสื่อออนไลน รายงานผลการดำเนินการ      
  โครงการทุกข้ันตอน”      
  4.2.3 (2) กิจกรรม “การจัดทำแผนพัสดุจัดซ้ือ - - - - - 
  จัดจาง”      



 

-15- 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ 4.3 การสงเสริมบทบาท 4.3.1 มาตรการ “จัดทำหนังสือกฎหมายและ - - - - - 
ปรับปรุงกลไกในการ การตรวจสอบของสภา ระเบียบเพ่ือใชประโยชนในการพิจารณาของสภา      
ตรวจสอบการปฏิบัติ ทองถ่ิน เทศบาล”      
ราชการขององคกร  4.3.2 (1) มาตรการ “การตั้งกระทูคำถามหรือ - - - - - 
ปกครองสวนทองถ่ิน  การอภิปรายสอบถามการบริหารงานของผูบริหาร      
  ในสภา”      
  4.3.2 (2) มาตรการ “สมาชิกสภาเขารวมเปน - - - - - 
  คณะกรรมการตางๆ”      
 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม 4.4.1 (1) มาตรการ “จัดใหมีชองทางการ - - - - - 
 ของชุมชน (Community)  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล”      
 และบรูณาการทุกภาคสวน 4.4.1 (2) มาตรการ “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข” - - - - - 
 เพ่ือตอตานการทุจริต 4.4.1 (3) มาตรการ “ระบบควบคุมภายใน” - - - - - 
  4.4.2 (1) กิจกรรม “เขารวมเปนเครือขาย อปท. - - - - - 
  โปรงใส หัวใจคุณธรรม”      
  4.4.2 (2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
  ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการ

บริหาร 
     

  ราชการสวนทองถ่ิน      
มิติท่ี 4 รวม 12  มาตรการ   4  กิจกรรม 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

  1  โครงการ      



 

 



สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทจุริต   

 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเกิดสิ่งใหมๆ  อยูเสมอตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  และเพ่ือใหการบริหารองคกรเปนไปอยางทันทวงทีและถูกตอง  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งจำเปนมากในการพัฒนาองคกร เพ่ือใหมีความรูในดานตางๆ คือ ความรูในการบริหาร
ราชการ ความรูทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ความรูในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน บริหาร
งบประมาณ และใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ สามารถทำงานรวมกันกับผูอ่ืนและใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
  เทศบาลตำบลประโคนชัยไดเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกลาว  จึงไดจัดทำโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรูระเบียบวิธีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เทคนิคแนวทางการปฏิบัติงาน  และแนวความคิดทฤษฎีใหมๆ ท่ีจะสามรถนำมาปรับใชในการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาท่ีอันจะนำมาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยตอไป  

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนด 
  3.2 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพ่ือการแกไขปญหา 
การพัฒนางาน การปรับปรุงงาน และการทำงานรวมกันเปนทีม 
  3.3 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาทัศนคติท่ีดี ปลูกฝงจิตสำนึกท้ังตอองคกร ตอผู อ่ืน         
ตอตนเองและสาธารณะ เพ่ือมุงปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ มีความเสียสละ
ประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  3.4 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตนเองตอการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.5 เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
  3.6 เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู  ศักยภาพในการปฏิบัติงานและไดรับประโยชนจากการอบรมเพ่ือ
นำมาปรับใชในการทำงาน 

4. เปาหมาย  
  บุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
  4.1 คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 
  4.2 พนักงานเทศบาล 
  4.3 ลูกจางประจำ 
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  4.4 พนักงานจางตามภารกิจ 
  4.5 พนักงานจางท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ  
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
  6.1 ข้ันเตรียมการ 
   - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   - แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดอบรมสัมมนา 
   - ติดตอประสานงานสถานท่ีจัดอบรม 
  6.2 ข้ันดำเนินการ  
   จัดอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  
ตามโครงการ   
  6.3 ข้ันสรุปผล 
   ติดตามประเมินผลหลังการอบรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5 

8. งบประมาณการดำเนินงาน 
  500,000.- บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผูเขารับการอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะ  ความสามารถ  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนด 
            10.2  ผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพ่ือการแกไขปญหา การพัฒนางาน 
การปรับปรุงงาน และการทำงานรวมกัน 

10.3  ผูเขารวมอบรมไดพัฒนาทัศนคติท่ีดีมีจิตสำนึกท้ังตอองคกร ตอผูอ่ืน ตอตนเองและสาธารณะ 
เพ่ือมุงปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ เสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม  

10.4  ผูเขารวมอบรมมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองตอการพัฒนาทองถ่ิน 
10.5 บุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีคุณธรรมจริยธรรม มากยิ่งข้ึน 
10.6 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานและไดประโยชนจากการอบรม 

งานเพ่ือนำมาปรับใชในการทำงาน 
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ลำดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย   

2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี  22  มิถุนายน  2553  เห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ
กำหนดใหวันท่ี 18 มีนาคมของทุกปเปน “วันทองถ่ินไทย”  เพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีไดทรงมีพระบรมราชโองการใหยกฐานะตำบลทาฉลอมข้ึนเปนสุขาภิบาลทาฉลอม      
เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2448 ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอำนาจการปกครองใหแกประชาชนอันเปนการ
วางรากฐานท่ีสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และเปนการพัฒนาไปสูการกำหนดนโยบายแหงรัฐในการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  สามารถเปน
กลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน  โดยกระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
จัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทยข้ึนตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี อาทิ กิจกรรมสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล 
การใหบริการประชาชนเพ่ิมเติมจากท่ีเคยปฏิบัติเปนประจำ การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  การจัดประชุมสัมมนาหรือเวทีสาธารณเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การบำบัดทุกข  บำรุงสุขใหกับประชาชน  การพัฒนาทองถ่ินตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย            
หรือกิจกรรมพัฒนาอ่ืนๆ ท้ังนี้ ใหคำนึงถึงกระบวนการมีสวนรวมและความสมานฉันทของประชาชน เพ่ือให
สาธารณชนไดเห็นความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนเปนการเสริมสรางขวัญและกำลงัใจ
ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ  พนักงานและลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เทศบาลตำบลประโคนชัย ซ่ึงมีหนาท่ีในการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหนาท่ีเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน  ไดจัดโครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย  เพ่ือเปนขวัญและกำลังใหแกเทศบาลตำบลประโคนชัย      
ไดมุงม่ันในการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพแกประชาชนยิ่งข้ึนไป 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ขาราชการ  พนักงานและลูกจางในเทศบาลตำบล   

ประโคนชัยไดนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ท่ีทรงใหกำเนิดการ
ปกครองสวนทองถ่ินครั้งแรกในประเทศ 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดตระหนักถึง  บทบาท  ภารกิจ  หนาท่ี  ความสำคัญ
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

3.3  เสริมสรางขวัญและกำลังใจใหแกผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ขาราชการ  พนักงานและ
ลูกจางในเทศบาลตำบลประโคนชัย 

3.4  เพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคีของระหวางเทศบาลตำบลประโคนชัยกับประชาชนโดยใช
กิจกรรมรวมพลสรางสาธารณประโยชนชุมชน  

3.5  เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธอำนาจหนาท่ี   และผลงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยท่ีเปน 
ประโยชนกับประชาชน 

3.6  เพ่ือสรางความตระหนักใหกับผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ขาราชการ  พนักงานและลูกจาง
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย  ไดเขาใจอำนานหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการ “บำบัดทุกข 
บำรุงสุข”  ใหกับประชาชนโดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก 
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4. เปาหมาย 
  4.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาลตำบล
ประโคนชัยทุกคน 

4.2 ผูนำหมูบาน และผูนำชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานเพ่ือวางแผนการดำเนินงานรวมกัน 
6.2 จัดทำโครงการเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ 

  6.3 จัดนิทรรศการเพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลท่ี 5  และเผยแพรประชาสัมพันธอำนาจหนาท่ี  และผลงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
  6.4 จัดกิจกรรมรวมพลสรางสาธารณประโยชน (ทำความสะอาดบริเวณและอาคารโรงเรียนเทศบาล
ตำบลประโคนชัย เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดทำการใหม) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณ 
  40,000.- บาท 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และประชาชนท่ัวไปแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5   
10.2 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลตำบลประโคนชัย             

มีความสามัคคี  เมตตาปรารถนาดีตอกันโดยใชกิจกรรมรวมพลสรางสาธารณประโยชนเปนสื่อกลาง  และมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี  

10.3 ประชาชนไดรับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยท่ีผานมา                         
และเห็นความสำคัญของบทบาทหนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอันเปนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

10.4 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจาง ตลอดจนประชาชนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลักการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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ลำดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการวันเทศบาล  

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องวันเทศบาล  ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม  
2532  กำหนดใหวันท่ี  24  เมษายนของทุกปเปน “วันเทศบาล” และใหเทศบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ตามความเหมาะสม  แตควรเปนไปในลักษณะของการเผยแพร  ประชาสัมพันธภารกิจของเทศบาลใหเปนท่ี
รูจักอยางแพรหลาย และเปนประโยชนตอประชาชน อันเปนเครื่องเตือนใจใหผูบริหาร และพนักงานเทศบาล รวมท้ัง
ประชาชนไดสำนึกถึง ความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบท่ีจะพัฒนาเทศบาลใหเจริญกาวหนา
ตอไป 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีใหบริการสาธารณะ เพ่ือ
แกไขปญหาตอบสนองความตองการแกประชาชนในทองถ่ิน  และมีบทบาทอยางยิ่งในการบำบัดทุกขบำรุงสุขและ
สรางความเจริญดานตางๆ  ใหแกประชาชนในเขตชุมชนซ่ึงถือวาเปนกระบวนการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและพัฒนาไดดวยตนเอง  เพ่ือตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของ
การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลเทศบาลตำบลประโคนชัย  จึงไดจัดทำโครงการวันเทศบาลเพ่ือเชิดชูความ 
สำคัญของการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลใหปรากฏแกประชาชนนอกจากนี้คณะผูบริหารไดกำหนดใหถือเอา
วันเทศบาลเปนวันประกาศนโยบายการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ประจำป และเปนวันรณรงคทำความสะอาดใหญของ
เทศบาลตำบลประโคนชัยดวย  เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดใหกับเจาหนาท่ี 
ตลอดจนเปนแบบอยางใหกับประชาชนในการรักษาความสะอาด จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการระลึกถึงความสำคัญและความเปนมาของการกอกำเนิดเทศบาล 
               3.2 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ไมวาจะเปนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางท่ัวไป ไดตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองทองถ่ิน โดยเฉพาะการปกครองทองถ่ินรูปแบบ
เทศบาลตลอดจนใหบุคคลากรตางๆ ไดมองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวกสรางความ
เปนธรรม ความเสมอภาคใหกับประชาชนท่ีมาใชบริการของเทศบาล 

3.3 เสริมสรางขวัญ กำลังใจ ในการทำงานใหแกผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 
  3.4 เพ่ือใหพนักงานเทศบาลไดรับทราบนโยบายจากผูบริหารในการบริหารงานของเทศบาลจาก 
ผูบริหาร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองความตองการของประชาชน  
  3.5 เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพันความสามัคคี 
  3.6 ปลูกฝง และสรางจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดใหบุคลากรในองคกร และประชาชน 
ในชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมระหวาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจำ ผูนำชุมชน รวมท้ังสิ้น 144 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย   
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6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1. ประชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
  6.2 จัดทำโครงการ เสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ 
  6.3 จัดทำคำสั่งมอบหมายหนาท่ีดำเนินการ 
  6.4 ดำเนินการตามโครงการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
   1. กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ  
   2. กิจกรรมอานสารสารรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล” เพ่ือให
ประชาชนไดรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 
   3. กิจกรรมใหโอวาทและมอบนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือใหประชาชนได 
รับทราบแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาภารกิจในการบริหารงานของเทศบาล  โดยเนนสรางความเจริญ 
กาวหนาใหกับเทศบาลในทุกระบบ การสงเสริมความเขาใจในบทบาท ภารกิจของเทศบาลใหกับประชาชน 
   4. กิจกรรม 5 ส เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสำนึก ดานการรักษาความสะอาดใหบุคลากรใน
องคกร และประชาชน โดยทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อุปกรณเครื่องใชสำนักงาน และจัดพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการ
ประชาชนอยางเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนไกรับความสะดวกสบาย ในการมาติดตอราชการ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  40,000.-บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ทำใหไดระลึกถึงความสำคัญและความเปนมาของการกอกำเนิดเทศบาล 
               10.2 ทำใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไปได 
ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองทองถ่ิน โดยเฉพาะการปกครองทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตลอดจนใหบุคคลากร 
ตางๆ ไดมองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวกสรางความเปนธรรม  ความเสมอภาคใหกับ
ประชาชนท่ีมาใชบริการของเทศบาล 
  10.3 ทำใหไดรับ ขวัญ กำลังใจ ในการทำงานใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป 
               10.4. ทำใหบุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพันความสามัคคี 
  10.5. ทำใหเกิดการปลูกฝง และสรางจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดใหบุคลากรในองคกร               
และประชาชนในชุมชน 
  10.6. ทำใหไดทราบนโยบายของรัฐบาลรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยจากการการอาน                              
สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำป  เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงาน  
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
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ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมจัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 2 
  ตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ., ก.ท., ก.อบต.)  และ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดมีการประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘  ท่ีนำเอาระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management ) มาใชกับขาราชการสวนทองถ่ินในระบบจำแนกตำแหนงตามประเภทหรือ
ลักษณะงาน (ระบบแทง)  โดยการเชื่อโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร ระดับหนวยงานและระดับ
บุคคลเขาดวยกันผานกระบวรการกำหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการขององคกรท่ีชัดเจน  การติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง  การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม  การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายท่ีกำหนดไว  เพ่ือนำผลการประเมินท่ีไดไปประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน การใหเงินรางวัลประจำป การแตงตั้งใหดำรงตำแหนง การเลื่อนระดับ เปนตน โดยกำหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคนจะตองจัดทำเปนการเฉพาะตัวเพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแลว 
ยังเปนเครื่องมือของผูบริหารทองถ่ินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถ่ินและ
แนวนโยบายของผูบริหารทองถ่ินไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมไดอีกดวย  
  ซ่ึงหากผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินตลอดจนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลสวนทองถ่ิน ไมมีความรูหรือความเขาใจอยางถองแท อาจทำใหการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมเปนไปตามหลักการและวัตถุประสงคของระบบการบริหารงานบุคคลระบบใหม (ระบบแทง) งานการ
เจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาลได  จึงไดจัดโครงการอบรมจัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงาน ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและรูปแบบ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินในระบบแทง (Broadband)  

3.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรม สามารถจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการ จัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ไดอยางถูกตอง และขอตกลง  
  3.3 เพ่ือใหผูเขารับการอบรม  มีองคความรูในการประเมินตนเอง และสามารถใหคำชี้แนะและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย  บุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
  4.2 พนักงานเทศบาล 
  4.3 ลูกจางประจำ 
  4.4 พนักงานจางตามภารกิจ 
  4.5 พนักงานจางท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
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6. วิธีดำเนินการ  
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
  6.1 ข้ันเตรียมการ 
   - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   - แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดอบรมสัมมนา  
  6.2 ข้ันดำเนินการ  
   - จัดอบรม พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ  พนักงานจาง  ตามโครงการ   
  6.3 ข้ันสรุปผล 
   - ติดตามประเมินผลหลังการอบรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณการดำเนินงาน 
  100,000.- บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.๑ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ใหมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และ

รูปแบบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินในระบบแทง (Broadband)  
10.๒ ไดเรียนรูเทคนิคและสามารถจัดทำขอตกลงกรปฏิบัติราชการ จัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในระบบจำแนกตำแหนงตามประเภทและลักษณะงานไดอยางถูกตอง  
10.๓ มีองคความรู ในการประเมินตนเอง ใหคำชี้แนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาไดอยางถูกตอง 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

พ.ศ.2557  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทำ  ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง กำหนดใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ
เทศบาล มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ไดแก  ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตสำนึกท่ีดี  ซ่ือสัตย สุจริต  และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชนของประเทศ 
ชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีประโยชนทับซอน, ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย,  
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ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได, ยึดม่ัน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนท่ีมิชอบ  โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน  และ
ประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11  ลงวันท่ี 25 ธนัวาคม  2557  ซ่ึงเทศบาล 
ตำบลประโคนชัย  ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน  เทศบาล
ตำบลประโคนชัยไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย”  
ข้ึน  เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบตัิหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและ
ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลประโคนชัยเพ่ือใหการดำเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลำดับ 
  3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางเทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดำเนินการ 
  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย เปดเผยเปนการ
ท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

 8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางเทศบาลตำบลประโคนชัย ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชยั 

ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “ใหความรู  เรื่อง  ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบ 
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แต
กลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
  “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี 
การใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม  ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น  แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได  อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ 
ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด  หรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตน
มีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ  ท้ังนี้ หมายรวมถึงความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐ
ทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  โดยกำหนดให
หนวยงานควรมีการประชมุหรือสัมมนาภายในองคกร  เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัย  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู  ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน  ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาล  เพ่ือใหพนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน  เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
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  3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลประโคนชยมีจิตสำนึก คานิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตำบลประโคนชัย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีการดำเนินการ 
  จัดประชุมประจำเดือนและใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานเทศบาล และพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  ผลลัพธ 
  พนักงานเทศบาล และพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

ลำดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “การจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย 
จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สำนกังานคณะกรรมการปองกัน 
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และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ในภาครัฐและ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อัน
รวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ใหเปนกลไกสำคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีใน
ภาครัฐ  เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคูมือการพัฒนาและสงเสริม
การปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัยข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสราง
ความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและ
ผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด  ลดระดับ
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนำไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
  3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3. ตรวจสอบความถูกตอง 
  4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ลำดับท่ี 8 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การใชแอพพลิเคช่ันกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และมาตรา 103  ซ่ึงมาตรา ๑๐๐ กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัว
และสวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวยการ
ขัดกันแหงผลประโยชน  หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของ   ผูดำรงตำแหนงทาง
การเมืองหรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม และตามมาตรา ๑๐๓ กำหนดไววา หามไมใหเจาหนาท่ีของ
รัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล  นอกจากมีกฎหมายบัญญัติใหรับได  เวนแตการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

  จากท่ีกลาวไวขางตน  จำเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอม   
ท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนำสูการคอรรัปชั่น เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ 
ท่ีนำไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน  ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ี
เก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม  การเมืองและการบริหารท่ีสำคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการ
บริหารท่ีดอยพัฒนา 

  เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐไดตระหนักในการดำรงตนตามอำนาจหนาท่ีและกรอบของกฎหมาย เทศบาล
ตำบลประโคนชัย  จึงจัดกิจกรรมการใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103  เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การสรางเสริมองคความรูเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจ
ในแอพพลิเคชั่น ซ่ึงจะมีแบบทดสอบเก่ียวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓   

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แกบุคลากรของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
  3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ อันจะนำมาซ่ึงการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
องคกร 
  ๓.๓ เพ่ือไมใหการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐจากบุคคลในโอกาสตางๆ มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ทำแบบทดสอบท่ีอยูในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ 
๑๐๓ ไดถูกตองทุกขอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรรีัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  ใหผูบริหารทองถ่ิน และพนักงานเทศบาลทุกคน ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 
๑๐๐ และ ๑๐๓  ลงในโทรศัพท จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพ่ือเขาทำแบบทดสอบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ทำแบบทดสอบท่ีอยูในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ 
๑๐๓ ไดถูกตองทุกขอ 

 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น  

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย แบงการปกครองออกเปนชุมชนยอยในเขตเทศบาล  จำนวน ๑๖  ชุมชน  
โดยไดทำการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนของแตละชุมชนท่ีเรียกวา “คณะกรรมการชุมชน”  ซ่ึงมีหนาท่ีเปนตัวแทนใน
การดำเนินการประสานงานระหวางชุมชนกับเทศบาล หนวยงานภาครัฐ และองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ถือเปนรูปแบบ 
หนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือเปนการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  พรอมท้ังเปนการพัฒนาคนในชุมชนให
ไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย  จิตใจ  ดานความรูความสามารถฝกทักษะการประกอบอาชีพ  เพ่ือใหเกิดชุมชนท่ี 
เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได มีความม่ันคงในการดำรงชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิตประจำวันโดยยึดหลัก
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” เปนสิ่งจำเปนมากในการพัฒนาองคกร พัฒนาตำบล และการพัฒนา
ชาติ  การใหการศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรของผูนำทองถ่ิน ผูนำชุมชนเปนเรื่องท่ีหนวยงานของรัฐ
จะตองใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง และเพ่ือใหกรรมการชุมชนไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง สามารถเปน
ผูนำในการทำหนาท่ีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดแนวทางพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซ่ึงในการดำเนินงานดังกลาวจำเปนตองมีการ 
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ฝกอบรมดานวิชาการอยางสม่ำเสมอ  รวมถึงการศึกษาดูงาน เพ่ือหาประสบการณใหมๆ ใหกับคณะกรรมการชุมชน
สามารถนำสิ่งท่ีไดรับมาปรับใชใหเกิดประโยชนในการทำงานได 
   เทศบาลตำบลประโคนชัยไดเล็งเห็นความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน พัฒนาความรูความสามารถ พัฒนาศักยภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกในชุมชน เกิดความ 
สัมพันธอันดีภายในองคกรและชุมชน  ซ่ึงกอใหเกิดการพัฒนาในทุกๆดาน ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินของตนเองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนไดรับฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินอ่ืนๆ 
สามารถเพ่ิมพูนประสบการณ ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และนำไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   3.2 เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือและ “การรูรักสามัคคี” ระหวางคณะกรรมการชุมชนกับ
เทศบาลฯ เสริมสรางจิตสำนึกใหตระหนักและเห็นความสำคัญในการมีสวนรวม เสียสละ ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนา
ทองถ่ินและชุมชนของตนเอง 
   3.3 เพ่ือพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไปสูชุมชนพ่ึงตนเอง โดยยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชเปนแนวปฏิบัติ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   4.1 คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง
เทศบาล จำนวน 1๕ คน 
   4.2 คณะกรรมการชุมชน และผูนำท่ีปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน ๑๔1 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   ชุมชนท้ัง 16 ชุมชน  ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
   ข้ันตอนเตรียมงาน 
   ๑) จัดทำบันทึกขอความและจัดทำโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการจากผูบริหาร 
   ๒) จัดทำกำหนดการจัดอบรม 
   ๓) จัดทำหนังสือแจงคณะกรรมการชุมชน  และผูนำท่ีปฏิบัติงานในชุมชนเขตเทศบาลตำบล 
ประโคนชัยทุกทานเขารวมอบรมตามโครงการดังกลาว  
   ๔) จัดทำหนังสือและบันทึกขอความเพ่ือเชิญผูท่ีมีความเชี่ยวชาญดานตางๆ รวมเปนวิทยากรในการ
อบรมครั้งนี้ 
   ๕) จัดทำหนังสือเชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมเปนเกียรติในวันอบรม 
   ๖) จัดทำบันทึกขอความจัดซ้ือวัสดุอุปกรณและจางเหมาจัดหาอาหาร เพ่ือใชในการอบรม 
   ๗) ประสานงานสถานท่ีตางๆ ท่ีจะนำคณะไปศึกษาดูงาน   
   8) จัดทำประกาศและคำสั่งเดินทางไปราชการ เพ่ือไปศึกษาดูงาน 
   ข้ันตอนการดำเนินงาน 
   ๑) จัดอบรม  ณ  หองประชุมลีลาวดี (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย   
   ๒) นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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   ข้ันตอนสรุปผล 
   ๑) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกลาว 
   ๒) ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุมชนหลังจากไดอบรมและศึกษาดูงานไปแลว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
   500,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   ๑0.1 คณะกรรมการชุมชน และผูนำท่ีปฏิบัติงานในชุมชนในเขตเทศบาลมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
   10.๒ คณะกรรมการชุมชน และผูนำท่ีปฏิบัติงานในชุมชนในเขตเทศบาลมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  
และสามารถนำความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
   10.3 องคกรชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได 
   10.4 ผูนำและประชาชนในชุมชนสามารถนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได 
   10.5 คณะกรรมการชุมชน และผูนำท่ีปฏิบัติงานในชุมชนในเขตเทศบาลมีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน กอใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม  “จัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ดวยสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย และเทศบาลตำบลประโคนชัยตางมีภาระหนาท่ีและเจตนารมณ 
รวมกันในการท่ีจะคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอันเปนการชวยเหลือ แกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ท่ีมีปญหาทางดานกฎหมายเพ่ือสรางความธรรมในสังคมและใหประชาชนเขาถึง 
กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  และประหยัดเวลาคาใชจาย  ตลอดจนเสริมสราง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในเชิงสมานฉันท  โดยการใหความชวยเหลือในการใหคำปรึกษาทางดานกฎหมาย 
ตอตานการคามนุษยในระดับทองถ่ิน ไกลเกลี่ย ประนอมและระงับขอพิพาทในระดับทองถ่ินแทนการใช กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก การคุมครองสิทธิผูบริโภค การพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การตอตาน
การใชความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
  ดังนั้น เพ่ือใหภารกิจสำเร็จลุลวงสมดังเจตนารมณดังกลาวท้ังสองหนวยงานจึงไดทำขอตกลงเพ่ือ
ความรวมมือกันในการจัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในเทศบาลตำบลประโคนชัย 
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๓. วัตถุประสงค  
  ๓.๑ เพ่ือสรางเครือขายพันธมิตรและความรวมมือระหวางหนวยงานในการคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยในการขอรับคำปรึกษา
ทางดานกฎหมาย การคุมครองสิทธิผูบริโภค 

๓.๓ เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเชิงสมานฉันทเพ่ือขจัดขอขัดแยง
หรือขอพิพาทในชุมชน โดยวิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท 

๓.๔ เพ่ือลดคาใชจายของประชาชนในการดำเนินคดี ประหยัดเวลาในการประกอบอาชีพ และลด
ความขัดแยงในชุมชน 

๓.๕ เพ่ือเปนศูนยรณรงคและตอตานการคามนุษย 
๓.๖ เพ่ือเปนศูนยดูแลอนุรักษและพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  
๓.๗ เพ่ือเปนศูนยรณรงคและตอตาน เฝาระวัง ระงับเหตุ การใชความรุนแรงตอเด็กสตรี และบุคคล

ในครอบครัว 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย จำนวน ๑ แหง 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ จัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนโดยทำ MOU รวมกับ
สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย 
  ๖.๒ รวมเปนพันธมิตร ในการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกผูนำชุมชน และประชาชนเพ่ือ
สนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการไกลเกลี่ยประนอมและระงับขอพิพาทในระดับทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือทำหนาท่ีในการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๖.๓ การใหความชวยเหลือแกประชาชนในการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ใหผูประสานงานของท้ัง
สองฝายรวมกันกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของ
ท้ังสองฝาย 
  ๖.๔ เปนศูนยรณรงคและตอตานการคามนุษย ศูนยดูแลอนุรักษและพิทักษรักษาทรัพยกรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน และศูนยรณรงคและตอตาน เฝาระวัง ระงับเหตุ การใชความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ ศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

๑๐.๒ รอยละของเรื่องท่ีรับแจงท่ีไดรับการใหคำแนะนำ/ชวยเหลือ 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรเีทศบาลตำบลประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ผูหญิงหรือสตรีไทย  มีบทบาทหนาท่ีความสำคัญมากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา  ท้ังในทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง สตรีมิใชมีบทบาทเปนเพียงภรรยาและมารดาท่ีมีหนาท่ีเพียงแครับผิดชอบงานบานและเลี้ยงดู
บุตรเทานั้น มีสตรีจำนวนไมนอยท่ีมีความรูความสามารถและประกอบหนาท่ีการงานในตำแหนงระดับสูงเชนเดียวกับ
ผูชาย สตรีจึงเปนทรัพยากรและเปนกำลังสำคัญในการท่ีจะผลักดันและพัฒนาสังคมประเทศชาติใหกาวหนาตอไป   
   อยางไรก็ตามยังมีสตรีอีกจำนวนมากท่ีถูกจำกัดบทบาท  ความเสมอภาค  การไมไดรับความคุมครอง
ทางสังคมท่ีดีพอและการขาดโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาสงเสริมศักยภาพของตน  ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองให
ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาสตรีหรือผูหญิง  และโดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะท่ีเปนหนวยงานของรัฐท่ี
ใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  ยอมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาของสตรีในพ้ืนท่ีไดดีท่ีสุด  จึงเปนองคกรสำคัญ
ในการท่ีจะสงเสริมการพัฒนาสตรีท้ังในดานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ  สุขภาพอนามัย  อาชีพ  และความม่ันคง
ทางดานรายได  ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมือง  การปกครอง  โดยการพัฒนานั้นจะตองครอบคลุมถึงสตรีในทุก
กลุมวัย 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  จึงไดจัดทำโครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตำบล       
ประโคนชัยข้ึน  เพ่ือพัฒนาผูนำสตรีในเขตทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาวิสัยทัศนของผูนำสตรี
ไทย ใหมีบุคลิกภาพท่ีโดดเดน นาเชื่อถือ สรางการยอมรับ สรางทัศนคติท่ีเอ้ือตองานบริการ ใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เปนฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนใหประสบความสำเร็จ เปนแบบอยางท่ีดีในการแกไข
ปญหาสังคม เพ่ือนำไปสูการพัฒนาประเทศ และมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับทองถ่ินอันเปน
รากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ใหเปนท่ียอมรับตอสังคม 
   3.๒ เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีแสดงศักยภาพของกลุมสตรี 
   ๓.3 เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนำของสตรีใน
การท่ีจะบริหารจัดการองคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ 
   3.๔ เพ่ือพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหผูนำสตรีมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตางๆ เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 
   3.๕ เพ่ือกระตุนใหผูนำสตรีมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผล
แกสตรีกลุมอ่ืนๆ ตอไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ผูนำสตรีและสมาชิกกลุมสตรีเทศบาลตำบลประโคนชัย  จำนวน ๑5๐ คน 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรมัย 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.๑ เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
   6.๒ ประชาสัมพันธรับสมัครสตรีท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ  
   6.3 ติดตอประสานงานวิทยากรเพ่ือมาบรรยายใหความรูแกสตรี 
   6.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการจัดอบรม 
   6.5 ดำเนินการจัดอบรมใหแกผูเขาอบรม  โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 
     - บทบาทหนาท่ีของผูนำสตรีในปจจุบัน 
     - การพัฒนาศักยภาพของสตรีในการทำงานจิตอาสา 
     - การพัฒนาบุคลิกภาพ 
     - ทักษะการใหคำปรึกษากับสตรีในชุมชน 
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 
   6.6 สรุป และประเมินปญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   100,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑0.1 สตรีไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดียิ่งข้ึน 
   10.๒ สตรีไดรับการสงเสริมใหสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถและศักยภาพสรางความภาคภูมิใจ
ใหกับตนเองครอบครัวและสังคม 
   10.๓ ผูเขารวมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน และทัศนคติท่ีดีในการพัฒนาตนเองใหสูภาวะการ
เปนผูนำท่ีดี 
   10.4 องคกรสตรีในทุกระดับมีความเขมแข็ง พรอมเปนฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนใหเกิดการ
พัฒนา และพรอมชวยเหลือสังคมในการแกไขปญหาของสังคมในทุก ๆ ดานและทุกระดับ 
   10.5 กระตุนใหผูนำสตรีมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแก
สตรีกลุมอ่ืนๆ ตอไป 
   10.6 เสริมสรางความรู ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนำของสตรีในการ
ท่ีจะบริหารจัดการองคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ 
  10.7 พัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหผูนำสตรีมีความเขมแข็งเปนฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 
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ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบคุคลในครอบครัว เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมาเปน
เวลานาน ปจจุบันสถานการณปญหาไดขยายวงกวางข้ึนและมีระดับของความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเปนอยางมาก ซ่ึงการกระทำความรุนแรงตอผูหญิงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากพฤติกรรม
การกระทำความรุนแรงของผูชาย ผูหญิงท่ีถูกกระทำยังมีความอายท่ีจะแสดงใหสังคมรับรูทำใหไมสามารถแกปญหา
ตั้งแตตนเหตุได 
   ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมีหลายรูปแบบท้ังทางรางกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ 
เชน การทำรายรางกาย การบังคับจิตใจ การขมขู การใชวาจาดาวาทำใหเจ็บช้ำน้ำใจ  การควบคุมกักขัง การขมขืน
กระทำชำเรา และการกระทำอนาจาร เปนตน ซ่ึงผูกระทำสวนใหญเปนผูชายและมักเปนบุคคลใกลชิดหรือบุคคลใน
ครอบครัว สวนผูถูกกระทำเปนผูหญิง ผูสูงอายุ และเด็ก ปญหาความรุนแรงในครอบครัวสังคมมองวาเปนเรื่องสวนตัว
แมแตญาติพ่ีนองและผูใกลชิดไมกลาเขาไปชวยเหลือทำใหผูหญิงตกอยูในภาวะยากลำบากและไมกลาบอกเลาใหใคร
ฟงเพราะคิดวาเปนเรื่องนาอับอาย หรือจำตองยอมถูกกระทำความรุนแรงเนื่องจากเปนหวงลูกและตองพ่ึงพิงทาง
เศรษฐกิจจากผูชาย สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปจจัย ไดแก เหลา สารเสพติด การพนัน 
ความหึงหวง การสะทอนภาพความรุนแรงของสื่อตางๆ ท่ีสำคัญคือคานิยมดั้งเดิมของสังคมไทยท่ีเชื่อวาผูชายเปนผูนำ
ครอบครัว  สามีเปนเจาชีวิตภรรยาและลูก  มีสิทธิ  ดุดา ทุบตีทำราย หรือบังคับใหมีเพศสัมพันธตามความตองการ 
เปนตน 
   ปจจุบันปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวไดกลายเปนปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนท่ีทุกคนในสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา  ซ่ึงมิใชเรื่องสวนตัวอีกตอไปแลว 
รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหการคุมครองแกผูท่ีตกเปนเหยื่อของการกระทำความรุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟนฟูผูกระทำความรุนแรง 
รวมท้ังสงเสริมใหสังคมรอบขางไดมีสวนรวมในการปองกันแกไขและเฝาระวังปญหารวมกัน เทศบาลตำบลประโคนชัย
ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว  จึงไดจัดทำโครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและสรางความเขมแข็งแกสถาบัน
ครอบครัวข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการคุมครองแกผูท่ีตกเปนเหยื่อของการกระทำ
ความรุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟนฟูผูกระทำความรุนแรง  รวมท้ังสงเสริมใหสังคมรอบขางไดมีสวนรวมในการ
ปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหารวมกัน ตอไป 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือสรางความตระหนัก และความรวมมือแกกลุมเปาหมายในการปองกัน เฝาระวังความรุนแรง
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถนำไปสูการวิเคราะหปญหา และแผนดำเนินการปองกันและแกไขปญหาความรนุแรงในครอบครัว 
   3.2 เพ่ือใหผูนำชุมชน กลุมสตรีและบุคคลในครอบครัวในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัยไดมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
   3.3 เพ่ือใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขาย เฝาระวัง
ปญหาในพ้ืนท่ี 
   3.๔ เพ่ือใหเกิดชุมชนท่ีเขมแข็ง 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   เด็ก สตรี และตัวแทนสมาชิกครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 6๐ คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย   

6. วิธีดำเนินการ 
   6.๑ เขียนโครงการ / เสนอโครงการ / ขออนุมัติโครงการ 
   6.๒ ประชาสัมพันธรับสมัครผูท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ  
   6.3 ติดตอประสานงานวิทยากรเพ่ือมาบรรยายใหความรูแกกลุมเปาหมาย 
   6.4 จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการจัดอบรม 
   6.5 ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ  
        6.6 สรุป และประเมินปญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   50,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.๑ เกิดความตระหนักและความรวมมือแกกลุมเปาหมายในการปองกัน เฝาระวังความรุนแรงใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถนำไปสูการวิเคราะหปญหา และแผนดำเนินการปองกันและแกไขปญหาความรนุแรงในครอบครัว 
   10.2 กลุมเปาหมายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย ไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.
คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
   10.3 สังคมและชุมชนรวมดวยชวยกันในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขาย เฝาระวัง
ปญหาในพ้ืนท่ี 
   10.4 เกิดชุมชนท่ีเขมแข็ง 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม  “จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลตำบลประโคนชัย” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะหลายประเภทใหแก
ประชาชนในทองถ่ินตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตามยังมีภารกิจอีกหลายประเภทท่ีมิไดอยูในความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตประชาชนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนและมารองขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชวยเหลือ ทำใหประชาชนเสียเวลาในการติดตอหนวยงานของรฐั  

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนการประสานความรวมมือภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ และ
อำนวยความยุติธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบล 
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ประโคนชัยจึงไดจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตำบลเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือรับเรื่องราวรองทุกขและอำนวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน โดยประสานความรวมมือกับสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดบุรีรัมย 

๓. วัตถุประสงค  
  ๓.๑ เพ่ือใหคำปรึกษาและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย การไกลเกลี่ย ประนอม และระงับขอพิพาท รวมถึงคาใชจายแก
ประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรมผานกองทุนยุติธรรมหรือชองทางอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึง
ความยุติธรรมไดโดยงาย สะดวกรวดเร็ว และเสมอภาค 
  ๓.๒ เพ่ือประสานการดำเนินงานเก่ียวกับการรับและจัดการเรื่องราวรองทุกข ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๓.๓ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนและเครือขายชุมชน ใหมีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน ๑ แหง 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ ดำเนินการเก่ียวกับการรับเรื่องรองทุกข รองเรียนขอความเปนธรรม และการใหความชวยเหลือ
ท่ีมีผูมายื่นคำรอง 
  ๖.๒ ประสานงานเพ่ือแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน 
  ๖.๓ สนับสนุน สงเสริม และประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองคกรตางๆ ในชุมชนเพ่ือรวมกัน
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน 

๖.๔ ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

๘. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลตำบลประโคนชัย 
  ๑๐.๒ รอยละของเรื่องท่ีรับแจงท่ีไดรับการใหคำแนะนำ/ชวยเหลือ 
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ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือเปนการเสนอนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ วาดวยการจัดทำ การปรับปรุงขอมูล
การใชและการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหสามารถนำไปใชในการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  3.2 เพ่ือใหเกิดสัดสวนและปริมาณงานท่ีเหมาะสม 
  3.3 เพ่ือใหสามารถจัดทำ ปรับปรุงขอมูลตางๆ ในระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินไดอยาง
ตอเนื่องและถูกตองตลอดไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  การจัดเก็บรายไดของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  ดำเนินการจางเหมาตามระเบียบงานพัสดุ (การออกสำรวจภาคสนาม ตรวจสอบขอมูล ฯลฯ) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
  200,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินท่ีสามารถนำไปใชในการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลำดับท่ี  7 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการสรางจิตสำนึกในการรักษาส่ิงแวดลอม 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน มีอัตราการเพ่ิมตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
เพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรควบคูกับการขยายตัวของปญหาการจัดการขยะมูลฝอยและปญหาสิ่งแวดลอมมากมายท่ี
ตามมา โดยในป ๒๕๔๔ มีปริมาณขยะท่ัวประเทศประมาณ ๑๓ ลานตัน และในป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการศึกษาพบวามี
ปริมาณขยะเกิดข้ึนตอวัน ๔๐,๓๓๒ ตัน การเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนตางๆ ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท่ัว 
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ประเทศจะมีอัตราเฉลี่ยประมาณ ๐.๖-๐.๘ กิโลกรัมตอคนตอวัน โดยท่ีกรุงเทพมหานครมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
สงูสุดคือ ๑.๖๘ กิโลกรัมตอคนตอวัน ขยะมูลฝอยท่ีมีแหลงกำเนิดมาจากชุมชนมีองคประกอบหลักอยูดวยกัน ๔ 
ประเภท คือ (๑) ขยะอินทรียท่ีสามารถยอยสลายได เชน เศษอาหารตางๆ เศษใบไม เศษหญา (๒) ขยะรีไซเคิล เชน 
แกว, เศษโลหะ พลาสติก อลูมิเนียม เปนตน ขยะท้ังสองประเภทนี้สัดสวนท่ีสูงถึงรอยละ ๖๔ และ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท้ังหมด (๓) ขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายจากชุมชน เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟา (๔) 
ขยะท่ัวไป เชน เศษฝา เศษไม เศษวัสดุกอสราง ขยะอันตรายและขยะท่ัวไปพบประมาณรอยละ ๓ และอีกรอยละ ๓ 
นอกนั้นเปนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอีกจำนวนหนึ่ง 
  การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเมืองมีแนวโนมท่ีจะประสบปญหามากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจาก
สาเหตุหลายประการไดแก รูปแบบและองคประกอบของขยะมูลฝอยท่ีมีความยากตอการกำจัด การตอตานของ
ประชาชนในการกอสรางสถานท่ีกำจัดขยะ ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณในการกำจัดและท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง
คือขาดความรวมมือจากชุมชน จึงทำใหการจัดการขยะมูลฝอยไมมีประสิทธิภาพ เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในทองถ่ินได ดังนั้นเพ่ือเปนการเสริมสรางใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยรูปแบบตางๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดทำโครงการสรางจิตสำนึกใน
การรักษาสิ่งแวดลอม ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และสามารถคัดแยก

ขยะไดอยางถูกตอง 
  ๓.๒ เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
  ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมรวมกัน 
  ๓.๔ เพ่ือใหประชาชน มีรายไดจากการขายขยะมูลฝอย 
  ๓.๕ เพ่ือใหปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตำบลประโคนชัยลดลง 
  ๓.๖ เพ่ือเปนการรักษาสิ่งแวดลอม ทำใหชุมชนสะอาด และการเกิดโรคติดตอลดลง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ตัวแทนจากสมาชิกกลุมรีไซเคิลขยะของชุมชนวัดแจงคุมสายัณห, ชุมชนวัดโพธิ์, ชุมชน  วัดโคน

คุมอำปล, ชุมชนวัดโคนคุมระเนียด, ชุมชนศูนยการคา,ชุมชนหนองกกใต และชุมชนกันเตอล  
    ๔.๒ ตัวแทนคณะผูบริหาร, สมาชิกสภา, และเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลประโคนชัย  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ชุมชนวัดแจงคุมสายัณห, ชุมชนวัดโพธิ์, ชุมชนวัดโคนคุมอำปล, ชุมชนวัดโคนคุมระเนียด, ชุมชน
ศูนยการคา, ชุมชนหนองกกใต และชุมชนกันเตอล 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ จัดทำโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติ 

๖.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการทำกิจกรรมตางๆ  ตามโครงการ 
๖.๓ จัดเตรียมสถานท่ี ประสานงานวิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ พรอมสถานท่ีศึกษาดูงาน 

  ๖.๔ จัดการอบรมเพ่ือใหความรูและศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  ๖.๕ จัดประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน 

๖.๖ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการระหวางเทศบาลกับชุมชนในแตละพ้ืนท่ีในกลุมเปาหมายเพ่ือ
ดำเนินการจัดกิจกรรมรับซ้ือขยะรีไซเคิล  



-40- 

๖.๗ ชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายจัดกิจกรรมรับซ้ือขยะรีไซเคิลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๖.๘ ขยายผลการดำเนินงานของแตละชุมชนใหคลอบคลุมทุกครัวเรือน 
๖.๙ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานรับซ้ือขยะไซเคิลของแตละชุมชน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๗.๑ จัดอบรมใหความรูแกผูเขารวมอบรม (จำนวน ๑ วัน) ณ หองประชุมลีลาวดี สำนักงานเทศบาล
ตำบลประโคนชัย  
  ๗.๒ นำผูเขาอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (จำนวน ๓ วัน) โดยศึกษาดูงานดานการ
จัดการขยะมูลฝอย 
  ๗.๓ จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน (จำนวน ๑ วัน) ณ หองประชุมลีลาวดี สำนักงานเทศบาล
ตำบลประโคนชัย 
  ๗.๔ ชุมชนเปาหมายแตละชุมชนกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดกิจกรรมรับซ้ือขยะรีไซเคิล
อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  200,000.-บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ ประชาชนมีความตระหนัก มีจิตสำนึก รวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอมและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน และสามารถนำขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหมได 
  ๑๐.๒ สามารถนำความรูท่ีไดไปปฏิบัติจริงได 
  ๑๐.๓ ชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดี นาอยู และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

๑๐.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลลดลงจากเดิม 
  ๑๐.๕ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขายขยะรีไซเคิล 
  ๑๐.๖ ไดรับประสบการณและความรูใหมๆ เพ่ือนำมาใชในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบล   
ประโคนชัย 

ลำดับท่ี 8 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการสรางรณรงคสรางจิตสำนึกความตระหนักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดใหมีการจัดการ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๓๕-๓๖ เพ่ือเปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตริะดับประเทศ โดยสำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักในการยกรางและประสานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยใชประเด็นยุทธศาสตร คือ การปรับฐานการผลิตและ
การบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล  การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชนในทุกระดับ 
การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ การพัฒนาคน 
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และสังคมใหมีสำนึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  และการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนจัด 
การคุณภาพสิ่งแวดลอมจำเปนจะตองมีกลไกสนับสนุนการดำเนินงาน  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จึงกำหนดใหจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด (มาตรา ๓๗-๔๑) และ
สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒          
ท่ีกำหนดใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถายโอนภารกิจและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีองคการและปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำเพ่ือใหการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมไดผลอยางจริงจังและสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางกระแสสังคมใหเกิดแนวรวมอยางยั่งยืน ในการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข

ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม 
  ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสำนึกใหชุมชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกับทองถ่ินและชุมชนใหมีบทบาทหนาท่ี
รับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง ๑๖ ชุมชน  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง ๑๖ ชุมชน 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ และขอนำไปเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และงบกองทุนสิ่งแวดลอม 

๖.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการทำกิจกรรมตางๆ ตามโครงการ 
๖.๓ จัดเตรียมสถานท่ี  ประสานงานวิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ  

  ๖.๔ จัดการอบรมเพ่ือใหความรูและศึกษาดูงานเก่ียวกับการจิตสำนึกความตระหนักอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๖.๕ สรุปผลการดำเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ -2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  560,000.-บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ ลดปริมาณขยะภายในชุมชนไดตั้งแตตนทาง 
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  ๑๐.๒ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและสรางความเขมแข็งใหชุมชนในรูปแบบเครือขาย
การจัดการขยะมูลฝอย 
  ๑๐.๓ ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และสามารถนำขยะมาแปรรูปได เชน ทำน้ำหมักชีวภาพ    
ทำปุยอินทรีย 

ลำดับท่ี 9 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   “เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
    เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
   ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนำวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการ
ดำเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐนัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสำนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดำเนินชีวิต
ดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ เทศบาลตำบล
ประโคนชัยตระหนักถึงความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดทำ  โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม   โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเกษตรแนวใหมแกประชาชนในเขตเทศบาล โดยการ
เสริมสรางทักษะดานเกษตรกรรมใหแกประชาชนและผูท่ีสนใจ เพ่ือเปนอาชีพเสริมท่ีเพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือน เปน
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน สรางความรักความสามัคคี ลดคาใชจายภายในครอบครัว และยังเปนการสงเสริมให
ประชาชนรักทองถ่ิน อนุรักษสภาพแวดลอม มีความรับผิดชอบ สรางวินัยใหกับตนเอง มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนอยาง 
มีความสุข และเปนการสงเสริมความสามัคคีในชุมชนกอใหเกิดชุมชนเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
   3.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตรผสมผสานท่ีมีความหลากหลายของพืชและสัตว 
   3.๒ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตท่ีพ่ึงพาตนเอง 
   3.๓ เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีทำใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
   3.๔ เพ่ือพัฒนาใหประชาชนเกิดความรูและทักษะอาชีพเกษตรกรรม สามารถนำไปประกอบเปน
อาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได 
   3.๕ เพ่ือเปนแนวทางการแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 
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   3.๖ เพ่ือใหประชาชนสามารถลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหกับตนเองและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
   3.๗ เพ่ือใหประชาชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในลักษณะการรวมกลุมเปนการรวมกันคิดรวมกันทำ
และรวมพัฒนา กอใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนท่ีสนใจในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 10๐ คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   อบรมและศึกษาพ้ืนท่ี ณ ศูนยการเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   6.๒ สำรวจความตองการในการเขารับการฝกอบรมตามโครงการฯ 
   6.3 ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานท่ีอบรมใหแกผูท่ีสนใจ 
   6.4 จัดเตรียมอุปกรณในการดำเนินงาน 
   6.5 ดำเนินการอบรมใหความรูกับผูท่ีเขารวมอบรม   
   6.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   5๐,๐๐๐.- บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.๑ ชวยลดตนทุนการผลิตและทำใหสามารถเพ่ิมผลผลิตไดมากข้ึน  
   10.๒ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตรผสมผสานท่ีมีความหลากหลาย 
   10.๓ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตท่ีพ่ึงพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุ 
   10.๔ เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีทำใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
   10.๕ ประชาชนท่ีเขาอบรมไดเกิดความรูและทักษะอาชีพเกษตรกรรม  สามารถนำไปประกอบ
อาชีพเสริมและอาชีพหลักได 
   10.๖ ประชาชนท่ีเขาอบรมสามารถลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหกับตนเองและครอบครัวสามารถ
ดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
   10.๗ เปนแนวทางการแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 
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ลำดับท่ี 10 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   จากสถานการณปจจุบันของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและซับซอนมากข้ึนอยางตอเนื่อง  จากสวน
หนึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกไมวาจะเปนปจจัยจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแผแนวความคิดเรื่องการดำรงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมท้ังการถูกบีบรัดทาง
สังคมในแตละบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดผลกระทบตอแมบานและสตรี  เนื่องจากแมบานและสตรียังขาด
ประสบการณในการดำรงชีวิตท่ีจะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  วัฒนธรรม  และคานิยมตางๆ ซ่ึงอาจจะ
แสดงออกมาทางดานพฤติกรรมการเลียนแบบ  การแสดงออกท่ีไมเหมาะสมตอสังคมสวนรวม  ดังนั้นเพ่ือท่ีจะชวย
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนได  แมบานและสตรีจึงควรท่ีจะไดรับการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก  
เพ่ือท่ีจะชวยในการสนับสนุนการสรางโอกาสและสรางภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิตตอไป 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดตระหนักถึงการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การคุมครองดูแล
พิทักษสิทธิประโยชนของสตรีและประชาชนท่ีสนใจใหมีโอกาสเขาถึงบริการทางสังคมจึงไดจัดทำ “โครงการอบรม
สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน”  โดยการเสริมสรางทักษะดานอาชีพใหแกกลุมแมบาน กลุมสตรี และประชาชนท่ี
สนใจข้ึน  เพ่ือสนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทำอาชีพเสริม  เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีคุณคา  
สรางความรักความสามัคคี  เพ่ิมรายไดลดรายจายใหแกครัวเรือน   

3. วัตถุประสงค 
   3.๑ เพ่ือสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพใหแกกลุมเปาหมาย 
   3.๒ เพ่ือสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนการเพ่ิมรายไดและลดรายจายใน
ครัวเรือน 
   3.3 เพ่ือสงเสริมและจัดตั้งกลุมอาชีพในเทศบาลตำบลประโคนชัย 
   3.4 เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว 
   3.5 เพ่ือเสริมสรางใหกลุมเปาหมายพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.6 เพ่ือเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กลุมเด็กและเยาวชน กลุมแมบาน กลุมสตรี  และประชาชนท่ัวไป จำนวนกิจกรรมละ  80 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   6.๒ สำรวจความตองการในการเขารับการฝกอบรมตามโครงการฯ 
   6.3 ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานท่ีอบรมใหแกผูท่ีสนใจ 
   6.4 จัดเตรียมอุปกรณในการดำเนินงาน 
   6.5 ดำเนินการอบรมใหความรูกับผูท่ีเขารวมอบรม   
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   6.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม   

8. งบประมาณดำเนินการ 
   5๐,๐๐๐.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.๑ กลุมเปาหมายไดเกิดความรูและทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพ
หลักได 
   10.๒ กลุมเปาหมายสามารถลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหกับตนเองและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิต
บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
   10.๓ เปนแนวทางการแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 
   10.๔ กลุมเปาหมายไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในลักษณะการรวมกลุมเปนการรวมกันคิดรวมกัน
ทำและรวมพัฒนา กอใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

ลำดับท่ี  11 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอม - กระยาสารทประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   กุงจอม-กระยาสารท  เปนสินคาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  ท่ีผูประกอบอาชีพทำเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  และทำชื่อเสียงใหกับเทศบาลตำบลประโคนชัย เปนผลิตภัณฑท่ีมีชื่อเสียงเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีควรสืบสานไวใหลูกหลานคนรุนใหมสืบทอดตอไป ปญหาท่ีพบในการผลิตและจำหนายสินคาของสมาชิกใน
ชมรมยังมีปญหาในดานการจัดการขนสง และการสงมอบสินคา ทำใหตองลงทุนสูง     
   เทศบาลตำบลประโคนชัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน จึงไดจัดทำโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชมรมกุงจอม-กระยาสารทประโคนชัย ข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกุงจอม-กระยาสารทประโคนชัยให
ดีข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการขนสงและการจัดสงสินคา บริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส 
และเพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสรางเครือขายผูประกอบการ บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 

3. วัตถุประสงค 
   3.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกุงจอม-กระยาสารทประโคนชัยใหดีข้ึน 
   3.2 เพ่ือปรับรูปแบบการจัดการขนสงและสงมอบผลิตภัณฑใหไดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   3.3 เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส 
   3.4 เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและสรางเครือขายผูประกอบการ บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 
   3.5 เพ่ือใหเกิดชุมชนท่ีเขมแข็ง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   สมาชิกชมรมกุงจอม-กระยาสารทประโคนชัย จำนวน  25  คน 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   6.๒ สำรวจความตองการในการเขารับการฝกอบรมตามโครงการฯ 
   6.3 ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานท่ีอบรมใหแกผูท่ีสนใจ 
   6.4 จัดเตรียมอุปกรณในการดำเนินงาน 
   6.5 ดำเนินการอบรมใหความรูกับผูท่ีเขารวมอบรม   
   6.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลประโคนชัย รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.๑ สมาชิกชมรมฯ มีศักยภาพในการบริหารจัดการการผลิตและจำหนายสินคาไดดีข้ึน 
   10.2 สมาชิกชมรมฯ สามารถปรับรูปแบบการจัดการขนสงและสงมอบผลิตภัณฑไดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
   10.3 สมาชิกชมรมฯ สามารถบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสไดดี 
   10.4 เกิดความสัมพันธและสามารถสรางเครือขายผูประกอบการ บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 
   10.5 เกิดชุมชนท่ีเขมแข็ง 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน  

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการวันเด็กแหงชาติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    
  ตามท่ีรัฐบาลกำหนดใหเปนวันเด็กแหงชาติ  ตรงกับวันเสารท่ีสองของเดือนมกราคมของทุกป  ซ่ึง 
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนไดจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก  เพ่ือใหตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซ่ึงถือวาเปน
ทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญยิ่งตอประเทศชาติท่ีจะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาและม่ันคง
สืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวท่ีจะเปนกำลังของชาติดวย การขยันหม่ันศึกษาหาความรูและใชเวลาใหเปนประโยชนอยาง
เต็มท่ี ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย  มีความขยันหม่ันเพียรตั้งใจทำงานดวยความรับผิดชอบยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตย สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาชวยเหลือเอ้ือเฟอผูอ่ืน เสียสละและบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวมชวย 
กันรักษาความสะอาดและอนุรักษทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติสวนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนไดตระหนักถึง 
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อนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัยแลวก็จะไดชื่อวาเปน “เด็กดี” 
ประกอบกับเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนองคกรหนึ่งท่ีตองใหความสำคัญเก่ียวกับการพัฒนาและสงเสริมเด็กเยาวชน
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง (๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ (๙) 
การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขต
เทศบาล (๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ดังนั้น 
เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติข้ึน  เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก  สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน  และชวยเหลือสงเคราะหเด็กเปนพิเศษ 
ใหเด็กไดทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอยางสรางสรรค และปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสำคัญของ
ตนเอง รูจักหนาท่ีของตนเอง อยูในระเบียบวินัย  มีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   และท่ีสำคัญคือ 
ยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และมีความเหลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสงเสริมใหทุกองคกรไดเห็นความสำคัญของเด็ก 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรวมแสดงออก กลาตัดสินใจในทางท่ีถูก ไมหันไปหายาเสพติด 
3.3 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต การมีวิสัยทัศนและโลกทัศน เพ่ือเปนการ

พัฒนาตนเองในอนาคต 
3.4 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน รูจักแสวงหาความรูและประสบการณสูตนเอง 
3.5 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัย รูจักสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 
3.6 เพ่ือใหผูใหญตระหนักถึงบทบาทของตน ในการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน เติบโตเปน

พลเมืองท่ีดีมีคุณภาพตอไปในอนาคต    
3.7 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ไดนำความรู และประสบการณท่ีไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต     
เด็กไดรับความสนุกสนานและกลาคิดกลาแสดงออก 

  เชิงปริมาณ  เด็กในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
  เชิงคุณภาพ  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอสังคมและมี
สวนรวมในการประกอบกิจกรรมตางๆดวยความเหมาะสม 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
บริเวณดานหนาสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย   

6. วิธีดำเนินการ 
ข้ันเตรียมการ 

  ๑. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
๒. ประชุมปรึกษาหารือ/แตงตั้งคณะทำงาน  
๓. ประชาสัมพันธใหหนวยงานราชการอ่ืนๆ ทราบและเชิญรวมจัดนิทรรศการเนื่องในวันเด็กแหงชาติ    
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ข้ันดำเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการโครงการวันเด็กแหงชาติและแบงหนาท่ีรับผิดชอบ 
๒. ประชาสัมพันธใหหนวยงานราชการอ่ืนๆทราบ 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ 
๔. ดำเนินงานจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ 
๕. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
วันเสารท่ีสองของเดือนมกราคม 2561 -2565 

8. งบประมาณดำเนินการ     
160,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ   
กองการศึกษา  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ    
  ตัวชี้วัด    

เด็กและเยาวชน  ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยและจำนวนหนวยงานท่ีมารวมกิจกรรม   
ผลลัพธ 
1. เด็กและเยาวชน ท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความบันเทิง กลาคิดและกลาแสดงออก และได 

มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการสราง ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 
  ๒. เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงระเบียบวินัย หนาท่ี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  ๓. เด็กและเยาวชน เกิดความสัมพันธอันดีในครอบครัว 
  ๔. บิดา มารดา ผูปกครองของเด็กและเยาวชน รูถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเอง อันนำไปสูการ
พัฒนาของเด็กใหมีคุณภาพท่ีดีในอนาคตตอไป 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจัดกิจกรรเพ่ือปลูกฝงและสงเสริมการอาน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    
ปญหาเก่ียวกับการอานหนังสือของเด็กไทยท่ีมีจำนวนนอยลงเริ่มเห็นไดชัดยิ่งข้ึนเม่ือมีการเขามา

แทนท่ีดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ตั้งแตสื่อพ้ืนฐานอยางวิทยุโทรทัศน หรือลาสุดอยางอินเทอรเน็ตและเกมออนไลน 
รวมท้ังขาดการชักจูง การกระตุนใหเห็นความสำคัญของการอาน เม่ือเทียบกับความเพลิดเพลินจากการไดฟง ไดรูได
เห็นสิ่งตางๆตามสื่ออ่ืนๆแลว ขอมูลจากสำนักงานสถิติแหงชาติสำรวจพบวาคนไทยท่ีไมอานหนังสือมีถึง ๒๒.๔ ลาน
คนหรือเกือบรอยละ ๔๐โดยสาเหตุท่ีไมอานหนังสือก็เพราะหนังสือมีราคาแพงเกินไป เนื้อหาอานยากเขาใจยากแต
สวนใหญจะตอบวาชอบดูทีวีและฟงวิทยุมากกวา  ทุกวันนี้เด็กไทยอายุ ๑๓ – ๑๘ ป  ดูโทรทัศนในวันธรรมดาเฉลี่ย 
3.3 ชัว่โมงวันหยุด 4.9 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีโทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ตเขาแทนท่ีการหาขอมูลความรูและความ
สนุกจากการอานหนังสืออีกดวย  

ทักษะการอานเปนกระบวนการตอเนื่อง อันเริ่มตนมาจากพ้ืนฐานทักษะการอานออกเขียนไดท่ีควร
เริ่มตนตั้งแตวัยเยาว และมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีการเขาใจในสิ่งท่ีอาน รูจักคิด การวิเคราะห และการตีความสิ่งท่ีอาน 
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อยางมีวิจารณญาณ เยาวชนในวัยประถมศึกษาตอนปลายจนถึงวัยรุนท่ีไดรับการบมเพาะใหมีทักษะการอานท่ีดีและมี
นิสัยรักการอาน ก็จะเริ่มเลือกหนังสืออานเองตามความสนใจ เรียกไดวาเปน “นักอานอิสระ” ท่ีสามารถพัฒนาตนเอง
จากการอาน และเปนผูท่ีรักการเรียนรูตลอดชีวิต อำนาจวรรณกรรมกอใหเกิดความรูและจินตนาการเหมือนอยางท่ี
ไอนสไตนพูดไววา “อำนาจของคุณข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการอานท่ีไมควรหยุดนิ่งอยูกับท่ี” ท่ีผานมาหอสมุด
เทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะท่ีเปนหนวยงานใหบริการการศึกษาคนควาขอมูล ซ่ึงนับเปนแหลงเรียนรูตลอด 
ชีวิตท่ีประชาชนจะเขาใชประโยชนในการแสวงหาความรู อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติตามลำดับ กองการศึกษา เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำ
โครงการนี้ข้ึนอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับเด็กและเยาวชนในทองถ่ินและเปนการพัฒนาทักษะแหงการ 

อานออกเขียนไดใหใชประโยชนไดตลอดไป 
3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
๓.3 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในทองถ่ินรูจักศึกษาคนควาเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมตอไป 
3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนกลาคิดกลาแสดงออกในทางท่ีถูกตองเหมาะสม  
3.5 เพ่ือใหชุมชนเห็นความสำคัญของหองสมุดซ่ึงเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตและตระหนักถึงความ 

สำคัญของการรวมกันสงเสริมการอานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

4. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ  จำนวนเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยและภายใน 

อำเภอประโคนชัย เขารวมโครงการ จำนวน  8  ครั้ง  ไมนอยกวา ๑,95๐  คน 
เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดเรียนรูและเพ่ิมทักษะดานตางๆ 

เพ่ิมมากข้ึนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเองและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. แบงหนาท่ีรับผิดชอบออกเปนแตละฝายดังนี้ 

๒.๑ ฝายจัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน และประชาสัมพันธ 
๒.๒ ฝายจัดเตรียมสถานท่ี 
๒.3 ฝายจัดกิจกรรม 

๓. จัดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๓.๑ โครงการแขงขัน“คณิตศาสตรคิดสนุก” 
๓.๒ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาภาษาอังกฤษ” 
๓.๓ โครงการแขงขัน“ตอบปญหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี” 

        ๓.๔ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม” 
๓.๕ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาภาษาไทย” 
๓.๖ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาความรูรอบตัว” 

      3.๗ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาวิทยาศาสตร” 
        ๓.๘ โครงการประกวด “วาดภาพระบายสี” 
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๔. รายงานผลการปฏิบัติงานเม่ือจัดโครงการเสร็จ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณ 
120,000.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย กองการศึกษา  เทศบาลตำบลประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ    
๑0.1 เด็กและเยาวชนรูจักใชทักษะดานการรูจักคิดวิเคราะห อาน เขียนไดดีข้ึน 
10.2 เด็กและเยาวชนจะมีทักษะการวิเคราะหอยางตอเนื่องถาวรเพ่ิมมากข้ึนสามารถใชความรูจาก 

การอานเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
10.3 เด็กและเยาวชนในทองถ่ินสามารถศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูในชุมชนไดดวยตนเอง 
10.4 เด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซ่ึงเปนแนวทางปองกัน เพ่ือมิใหเด็กและ 

เยาวชนเก่ียวของกับยาเสพติด 
10.5 เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาคิดกลาแสดงออกในทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
10.6 ชุมชนเห็นความสำคัญของหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัยเพ่ิมมากข้ึน 
10.7 สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกันสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก   

เยาวชนมากข้ึน 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการชมรมหนูรักหองสมุด 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
  ความรูจากหนังสือสามารถถายทอดมาสูมนุษยไดผาน “การอาน” โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานใน   
วัยเด็กท่ีจะสรางความรูความทรงจำและนิสัยการอานใหติดตัวบุคคลผูนั้นมาจนเติบใหญ  เม่ือหนังสือเปนสิ่งท่ีจะทำให
มนุษยกาวหนาได  การปลูกฝงใหเด็กไทยมีนิสัยรักการอานจึงอาจเปนดั่งปฐมบทแหงการสรางความกาวหนาใหกับ
ประเทศชาติดวยเชนกัน  การอานนับเปนขุมทรัพยทางปญญาท่ียั่งยืนท่ีสุดและเปนเครื่องมือแหงการเรียนรูอยางตอ 
เนื่องตลอดชีวิต  ดังมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ความตอนหนึ่งวา “หนังสือเปนการสะสม
ความรู และทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนุษยไดสรางมาทำมา คิดมาแตโบราณกลาจนทุกวันนี้หนังสือจึงเปนส่ิงสำคัญเปน
คลายๆ ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนส่ิงท่ีจะทำใหมนุษยกาวหนาไดโดยแท” แตนิสัยรักการอานกับคนไทย
แลวยังถือวาเกิดข้ึนนอยมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันตกสวนนี้จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำให  ความเจริญ 
กาวหนาทางวิทยาการและการพัฒนาประเทศไมสามารถแขงขันกับอารยประเทศเหลานั้นได เพ่ือเปนการรณรงคและ
ปลูกฝงใหเด็ก และเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอานจนกลายเปนวิถีชีวิต หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัยในฐานะท่ีเปน
หนวยงานให บริการการศึกษาคนควาแกประชาชนในทองถ่ินและเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตไดตระหนักถึง
ความสำคัญของการอาน ซ่ึงเปนทักษะอยางหนึ่งท่ีใชแสวงหาความรู  อันนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคม  ตลอดจนประเทศ 
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ชาติตามลำดับ หอสมุดฯ จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมการอานและการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจัก เรียนรูกับสิ่งใหมๆ  และศึกษาคนควาดวยตนเอง 
3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
3.3 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน กลาคิด  กลาแสดงออก  ในทางท่ีถูกตองเหมาะสม 
3.4 เพ่ือเปนการสงเสริมและสานสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนกับครอบครัว 
3.5 เพ่ือประชาสัมพันธหนวยงาน ใหรูจักแพรหลาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ในอำเภอประโคนชัย และอำเภอใกลเคียง 

สมัครเปนสมาชิก ชมรมหนูรักหองสมุด จำนวน 100 คน 
  เชิงคุณภาพ  

- เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู และประสบการณท่ีไดรับจากการอาน นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท้ังของตนเอง และครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกันสงเสริมการอาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชนมากข้ึน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินงาน 
๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. แตงตั้งคณะทำงาน  โดยแบงหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 สะสมการอานหนังสือของสมาชิกชมรมในแตระดับชั้น เพ่ือรับรางวัล “สุดยอดหนูนอย 
นักอาน” ปท่ี 7 รับรางวัลพรอมมอบเกียรติบัตร 

       2.2 หลักเกณฑ การตัดสินการอาน “สุดยอดหนูนอยนักอาน” 
    รางวัลเหรียญทอง ตองอานหนังสือได 90 เลมข้ึนไป 
    รางวัลเหรียญเงิน  ตองอานหนังสือได 60-89 เลม 
    รางวัลเหรียญทองแดง ตองอานหนังสือได 30-59 เลม 

3. สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย กองการศึกษา  เทศบาลตำบลประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ 
10.1 เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานเพ่ิมมากข้ึน 
10.2 เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษาคนควาหนังสือสิ่งพิมพใหมๆ และทันสมัย 
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10.3 เด็กและเยาวชน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตองเหมาะสม และ 
สามารถศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูดวยตนเองได 

10.4 เด็กและเยาวชนสารมารถนำความรู และประสบการณท่ีไดรับจาการอานนำไปพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตท้ังของตนเองและสวนรวม 

10.5 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพ่ือเปนแนวทางปองกันมิใหเด็กและเยาวชน
เก่ียวของกับยาเสพติด  อีกทางหนึ่ง 

10.6 เด็กและเยาวชนไดเห็นคุณคาและประโยชนของตนเองอันเปนสวนหนึ่งท่ีจะจูงใจใหบำเพ็ญ 
ประโยชนตอสังคม และพัฒนาประเทศชาติตอไป 

10.7 เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของหอสมุดเทศบาลประโคนชัยเพ่ิมมากข้ึน 
10.8 ครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกัน สงเสริมการอานและการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของเด็กและเยาวชนมากข้ึน 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมกฎหมายทองถิ่นหลักสูตร “บทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ 

เยาวชนไทย” 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
  ดวยหัวใจของการสรางและพัฒนาคน  คือ  เด็กและเยาชน  เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดเล็งเห็น
ถึงความสำคัญไมวาจะดวยนโยบายของรัฐบาล ของทองถ่ิน และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เห็นถึงความ 
สำคัญในดานการพัฒนาของเด็กและเยาวชน  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนทำงานดวยจิตอาสาพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง มุงเนนสรางเด็กดีมีจิตสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกดานคุณธรรม  พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง มุงม่ันตั้งใจเผย 
แพรความรู  เนื่องจากเด็กและเยาวชนเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติเปนรากฐานท่ีสำคัญในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาของทองถ่ิน  ดังนั้น การจะสรางกลุมเยาวชนเพ่ือชวยขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินไดดีนั้น  เยาวชนตองรูและเขาใจบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนวาทองถ่ินมีบทบาท
หนาท่ีกรอบอำนาจในการพัฒนาทองถ่ินอยางไร  ซ่ึงทองถ่ินถือเปนหนวยงานราชการท่ีมีความสำคัญและใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด  ประกอบกับเยาวชนถือเปนตนกลาท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศใหม่ันคงเขมแข็งตอไปในอนาคต  
ยอมตองมีสวนรวมรับผิดชอบตามหนาท่ีความเปนพลเมือง  ในการหนุนเสริมใหบานเมืองเกิดการพัฒนา  และเพ่ือเปน
การตอยอดการพัฒนาโดยการสรางกลุมเยาวชนตนกลาอาสาพัฒนาทองถ่ิน เครือขายอาสาประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสาร  สรางความเขาใจในชุมชน  กอใหเกิดความมีสวนรวม  สรางความโปรงใสและสงผลใหชุมชนเกิดความรัก
ความสามัคคีข้ึน  
  จึงมีความจำเปนตองจัดทำโครงการอบรมกฎหมายทองถ่ิน หลักสูตร “บทบาทหนาท่ีขององคกร  
ปกครองสวนทองถิ่นกับเยาวชนไทย” ถือเปนการสรางกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนในการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใชหลักสูตรดังกลาวในการจัดฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนเก่ียวกับเรื่องบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ประกอบกับเปนการจัดกระบวนการสรางจิตสำนึกใหเกิดแกเยาวชนใหมีจิตสาธารณะเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  เปนการดำเนินการตามกรอบอำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเองดังนี้ ... (๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ...” และพระราชบัญญัติ 
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เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๕๐ “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ ...(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ...”  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเยาวชนมีความรูและความเขาใจ  ในบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
3.2 เพ่ือกระตุนใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
3.3 เพ่ือปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสาธารณะ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ  เด็กนักเรียนชั้นมัธยม จำนวน  50  คน 

เชิงคุณภาพ  รอยละ ๘๐ ของผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และสามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนได  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการตอนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย 
  6.2 จัดทำหนังสือประสานวิทยากรท่ีมีความรูดานบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และวิทยากรท่ีมีความรูดานเยาวชนกับการพัฒนาทองถ่ิน คือ 
   (6.๑.1) วิทยากรจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (6.๒.2) วิทยากรจากเทศบาลตำบลประโคนชัย 
  6.3 จัดทำหนังสือประสานโรงเรียน เพ่ือขอความรวมมือสงนักเรียนเขารวมรับการฝกอบรม 
  6.4 จัดทำหลักสูตรการอบรม 
  6.5 จัดเตรียมแบบทดสอบ และแบบประเมิน 
  ๖.6 ดำเนินการฝกอบรม โดยวิธีการบรรยายและตอบขอซักถาม แลกเปลี่ยนความรู ทำกิจกรรมกลุม 
  6.7 ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ  
  30,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  
งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  

จังหวัดบุรีรัมย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ 
10.1 เยาวชนมีความรู  และความเขาใจ  ในบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
10.2 เยาวชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
10.3 เยาวชนมีจิตสาธารณะ   
 

 



-54- 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสใหเยาวชนเขารวมฟงการประชุมสภาเทศบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทในการกำหนด
นโยบายการดำเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยประชาชนสามารถเขาไปมีสวน
รวมในลักษณะของการรวมคิดรวมพิจารณาการตัดสินใจและรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนรวมตรวจสอบ
และแกไขปญหาในทองถ่ิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย  ดังนั้น เพ่ือเปนการสราง
กระบวนการมีสวนรวม  และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย  สมาชิก
สภาเทศบาล  และสวนราชการตางๆ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย จึงดำเนินการสงเสริมกระบวนการการมีสวน
รวมของประชาชนในการเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกสมัยการประชุม  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมกระบวนการสรางความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางในการสงเสริมขาวสาร  องคความรูใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี  

ขอกฎหมายกำหนด 
 

4. เปาหมาย 
  - คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
  - หนวยงานราชการภายในอำเภอประโคนชัย 
  - โรงเรียนในเขตเทศบาล  (การมีสวนรวมของเยาวชน) 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย 
 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 จัดทำหนังสือเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย  ประกอบดวย 
   - คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
   - หนวยงานราชการภายในอำเภอประโคนชัย 
   - โรงเรียนในเขตเทศบาล  (การมีสวนรวมของเยาวชน) 
 6.2 จัดทำจดหมายขาวเทศบาลตำบลประโคนชัยเพ่ือเผยแพรขาวสารกิจกรรมการประชุมสภา
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 6.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยผานทาง Website : 
www.prakonchai.go.th  และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
  

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เด็กและเยาวชนถือวาเปนอนาคตของชาติ  เปนผูท่ีจะเติบโตข้ึนเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติใน
อนาคตเทศบาลตำบลประโคนชัยตระหนักถึงความสำคัญนี้  จึงสรางกระบวนการของการมีสวนรวมใหเยาวชนไดมี
สวนในการรวมคิด วางแผน แกไขปญหา พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเปนการปลูก
จิตสำนึกใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาของชุมชนอยางแทจริง  เปนการพัฒนาศักยภาพผูนำเยาวชนใหมีความรู
ความสามารถ ในดานการพัฒนาตนเอง กลุม องคกร สังคม และชุมชนทองถ่ิน ตลอดถึงเรียนรูดานการสื่อสารเพ่ือใช
เปนเครื่องมือ ในการพัฒนาใหเยาวชนไดรูเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม รูเทาทันสื่อ เพ่ือสรางภูมิคุมกัน
และเฝาระวัง ดูแลสังคม ชุมชน ทองถ่ิน ใหปลอดภัยจากกระแสวัฒนธรรมแปลกปลอมพรอมท้ังมีความกลาท่ีจะแสดง 
ออกในทางท่ีดีกลาคิด กลาทำ เปนเครือขายเชื่อมโยงกลุมเยาวชนท่ีมีการดำเนินงานในดานตางๆ เขาดวยกันอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจรวมกัน ในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน
และสังคม การเชื่อมโยงนี้จะอยูในรูปการจัดองคกรท่ีมีโครงสรางความสัมพันธกันอยางชัดเจน  ภายใตขอบังคับซ่ึง
จัดทำดวยความเห็นชอบของผูแทนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือพัฒนาองคความรู เพ่ิมศักยภาพและสรางวิสัยทัศนแกสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาล

ตำบลประโคนชัย 
  3.2 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดมีแนวคิดในการทำงาน
รวมกันและสรางประสบการณการทำงานใหกับเด็กและเยาวชน 
  ๓.3 เพ่ือเปนการใหสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลประโคนชัย มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน และเกิดความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนดวยกัน 

3.4 เพ่ือเปนตัวแทนเด็กและเยาวชนในการประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกรตางๆ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต     
เชิงปริมาณ 

  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย    
เชิงคุณภาพ 

  ๑. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย มีความรูพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย 
๒. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย เขาใจในบทบาทหนาท่ีและสรางประโยชน

ใหแกชุมชน 
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  ๓. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย มีระเบียบวินัย มีความเอ้ืออาทร ตอผูอ่ืน 
และมีสวนรวมเสนอแนวคิดตางๆ ในการท่ีจะพัฒนาชุมชนใหชุมชนมีความเจริญ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ    
   5.1 จัดอบรมสภาเด็กและเยาวชน  ณ หองประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลประโคนชัย 
  5.2 ผูเขาอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน  

6.วิธีดำเนินการ 
6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

  6.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 
ดูงาน 
  6.3 จัดอบรมและนำคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัยไปทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
  6.4 ติดตามประเมินผลหลังการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตำบลประโคนชัย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ     
 (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ     
150,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ   
กองการศึกษา  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ    
ตัวช้ีวัด 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ผลลัพธ 
๑. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย เขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง  

  ๒. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย เปนคนมีระเบียบวินัย มีความเปนผูนำและ
ผูตามท่ีดี สามารถเติบโตเปนผูใหญท่ีดีในอนาคตตอไป 
  ๓. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย รวมมือพัฒนา และสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางทองถ่ินและชุมชน 

4. ปญหาความตองการของเด็กและเยาวชนไดรับการชวยเหลือ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  

 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 
3  ฉบับ  ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3  เริ่มจากป พ.ศ. 2560  จนถึงป พ.ศ. 2565  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2565 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตร
การดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  
  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง  ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบ
กฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

  ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคำครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน  ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสจุริต 
ของคนทำงานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจำนวนมาก 
และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทำงานในทองถ่ิน อาจตองถูก
ครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทาง ท่ีคนทำงานในทองถ่ินจะใชอำนาจให 
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ออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนและมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ี
คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย  ตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม  ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหเทศบาลตำบล
ประโคนชัยบริหารงานดวยความโปรงใส  มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
หรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกร
ตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย  1  ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย  1 ครั้ง 
  4.2 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย 
  6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
  6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
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  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ“ประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบลประโคนชัย”  

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2565)  และ
นโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการและความซ่ือสัตย สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอำนวย
ความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ  และใหบรรลุเจตนารมณดังกลาวจึงกำหนด
แนวทางถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้ 
                     1. ดานความโปรงใส 
   2. ดานความพรอมรับผิด 
   3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
  5. ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน 
  6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดกำหนดนโยบายและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ
และคานิยมสำหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ  ระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ 
โดยมุงม่ันท่ีจะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสสำหรับบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี (Good Governance)  

 3.3 เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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  3.4 ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจำของเทศบาลตำบลประโคนชัย ตลอดจนประชาชน  
มีจิตสำนึกในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตำแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
อยางนอย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสฯใหประชาชนทราบ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  

6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 เสนอหนังสือผูบริหาร 
    6.2 จัดทำประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
   6.3. จัดทำหนังสือสงประกาศดังกลาว ใหสำนัก/กอง แจงใหบุคลากรในสังกัดทราบ เพ่ือยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติ 
           6.4 ปดประกาศและประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซต (www.prakhonchai.go.th) เฟสบุค (เทศบาล 
ตำบลประโคนชัย Fanpage) รวมท้ังไลนแอปพิเคชั่นของเทศบาลตำบลประโคนชัย ใหประชาชนไดรับทราบถึง
เจตจำนงท่ีจะมุงม่ันปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังจะเกิดภาพลักษณท่ีดีแกองคกรในการรวมพลังตอตาน
การทุจริตในเทศบาลตอไป    
            6.5 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
   (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
            - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรเทศบาลตำบลประโคนชัยได 
             - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจางของเทศบาลเปนบุคลากรท่ีมีความสำคัญตอองคกร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการ 

 

http://www.prakonchaicith.com/
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พัฒนางานใหมีคุณภาพ  จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส 
สามารถตรวจสอบการทำงานได  ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพเปนธรรม  เพ่ือนำไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบาน 
เมืองท่ีดี  ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556  มาตรา 6     
ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น  ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ
พนักงานจาง  
  ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
  3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพได 
คนดี  คนเกงเขามาทำงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
  จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  

6. วิธีดำเนินการ  
  6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรรีัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  
  6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
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8. งบประมาณ  
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวา 
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ออกคำส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย  ปลัดเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย และหัวหนาสวนราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปนหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดให
เทศบาลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กองและฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความ 
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  มาตรา 
50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน  โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกำหนดใหนายกเทศมนตรี มีอำนาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน 
การบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ  
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นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล 
และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ใหเปนไปตาม
นโยบาย และอำนาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย 
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ 
การมอบหมายอำนาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
  3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 
ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุก
เดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  สำนักงานปลัดเทศบาล 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “การจัดทำรายงานผลการใชจายเงินของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548, (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 23 กันยายน 2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ขอ 101 ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล ไดถูกตอง ชัดเจน 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล ไดหลายชองทาง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลไดอยางท่ัวถึง ถูกตอง  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
  ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย, ปดประกาศท่ีชุมชนในเขตเทศบาลตำบล    
ประโคนชัย,  ลงเว็บไซคของเทศบาล, ลงวารสารของเทศบาล, ลงไลนสาธารณะของเทศบาล, ลง  Facebook ของ
เทศบาล 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม – กันยายน 
 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลไดอยางท่ัวถึง 
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ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ-จัดจางผานชองทางการประชาสัมพันธ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลประโคนชัยมีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ 
จัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย  ท่ีกำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบ 
กับมาตรา 50 (9) ท่ีกำหนดใหเทศบาลมีอำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ท้ังนี้  ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผย 
และเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา 
และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – 
จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , เผยแพรลงเว็บไซดของเทศบาล , ลงในระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐชองกรมบัญชีกลาง  (e-GP),  ปดประกาศ ณ ศูนยการจัดซ้ือศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ        
การจางระดับอำเภอ/จังหวัด,  ลงเว็บไซตและประกาศเผยแพรของทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย, เผยแพรไปยังสถานีวิทยุ
ชุมชน,  ปดประกาศ ณ ชุมชน  และสงไปยังผูมีอาชีพรับจาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
   - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
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   - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
  10.2 ผลลัพธ 
   - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
   - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือใหการบันทึกบัญชี  การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงมี 
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ  ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป  และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอ
การบริหารงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
  3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
  10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

ลำดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง
ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
  10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

ลำดับท่ี  8 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ “จัดใหมีคูมืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมากกำหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต
ดำเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนดระยะเวลา เอกสาร  
และหลักฐานท่ีจำเปนรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน  ทำใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ
สรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ  
ในเวทีการคาโลก  คณะรักษาความสงบแหงชาติไดปรึกษาลงมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
จึงไดใชอำนาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี   และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช  2557  เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหง  
ชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน  สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี  25/2557  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  20  
พฤศจิกายน  2557  ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรีไดนำรางพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...     
ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 
        ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  2558 
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 
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        มาตรา 7 วรรคหนึง่ กำหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต     
ผูอนุญาตจะตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) 
ในการยื่นคำขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาต
จะตองยื่นมาพรอมกับคำขอ และจะกำหนดใหยื่นคำขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคำขอดวยตนเองก็ได 
         มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกำหนดให
ยื่นคำขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีคัดสำเนา
ให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสำหรับประชาชนดวย 
         มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกำหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกำหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดำเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 
        มาตรา 17  ใหผูอนุญาตจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
         เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน” ข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและ
ประชาชนท่ัวไปใชเปนแนวทางในการดำเนินการตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลท่ีชัดเจน 

เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ 
3.2 เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
3.3 เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  และเพ่ิมขีดความ  

สามารถในการแขงขันของประเทศ 
3.4 เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
คูมืองานบริการสำหรบัประชาชน  เทศบาลตำบลประโคนชัย   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการจัดทำคูมืองานบริการสำหรับประชาชน  เทศบาลตำบลประโคนชัยมี  46 กระบวนงาน 

พรอมประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง คูมืองานบริการสำหรับประชาชน  ลงวันท่ี  20  กรกฎาคม  2558   
และประกาศผานทาง Website : www.prakonchai.go.th  และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage  
เพ่ือใหประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ประโยชนตอผูรับบริการ 

   - ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 
   - ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 
   - ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
   - มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 
               ประโยชนตอผูใหบริการ 

     - ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

   - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนำมาปรับปรุง
การใหบริการ 

   - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
       ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
   - ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
   - เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

ลำดับท่ี 9 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “การใชบัตรคิวในการติดตอราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานบรหิารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล  ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีกำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาคเปนธรรม  อันเนื่อง 
มาจากภารกิจและผูมาขอรับบริการเปนจำนวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง
ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม  และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต  
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐาน
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคทายท่ีกำหนดใหการปฏิบัติ 
งานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาว 
สารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  
ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเปน  และ 
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ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลำดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน 
โดยไมเลือกปฏิบัติ  จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสำหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอ
ผูมารับบริการ 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
  3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทำการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทำการประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  การจัดทำบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการใหบริการ 
  6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
  6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
  6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช
บริการตามลำดับคิว 
  6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
  6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนำมา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองการประปา เทศบาลตำบลประโคนชัย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 
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10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี 

ลำดับท่ี 10 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีสำคัญประการหนึ่ง คือ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก 
และไดรับการตอบสนองความตองการ  โดยมุงเนนถึงความตองการ  ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก และการ
บริการท่ีดียอมทำใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ  มีทัศนคติท่ีดีตอตอเจาหนาท่ีและตอหนวยงานดวย  
แตการดูแลและจัดทำบริการใหกับประชาชนไดท่ัวถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยอาจเกิดปญหาเก่ียวกับ
ความลาชาในการดำเนินงาน  การท่ีอาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได รวมท้ังขอจำกัดเก่ียวกับ
งบประมาณ และตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีดำเนินงานใหท่ัวถึงได  
  เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของชุมชนจะไดเกิดความสะดวก  รวดเร็ว  เทศบาลตำบล      
ประโคนชัยไดเห็นความสำคัญของการใหบริการจึงตองการท่ีจะศึกษาใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ท่ีมีตอการใหบริการในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความ
สะดวก ในงานบริการหรือโครงการตางๆท่ีใหบริการวาเปนอยางไร เพ่ือตองการทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะใน
การบริการ ท้ังนี้เพ่ือท่ีนำผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและ
สรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในการใหบริการ 
3  ดาน ไดแก ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผุใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความ
สะดวก 
  3.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัยใน
งานบริการหรือโครงการท่ีใหบริการ 
  3.3 เพ่ือศึกษาปญหาขอเสนอแนะ ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการให 
บริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

4. เปาหมาย  
  ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 16 ชุมชน และพ้ืนท่ีขางเคียง 

6. วิธีดำเนินการ  
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
  6.1 ข้ันเตรียมการ 
   - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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   - แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  เพ่ือเตรียมความพรอม 
   - สรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (แบบสอบถามความพึงพอใจ) 
  6.2 ข้ันดำเนินการ  
   - ออกพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล จากผูรับบริการ 
   - ประมวลผลและวิเคราะหผล 
   - นำผลสำรวจเสนอตอผูบริหารเพ่ือทราบถึงความเห็นและขอเสนอแนะ  
  6.3 ข้ันสรุปผล 
   - นำผลสำรวจเสนอตอผูบริหารเพ่ือทราบถึงความเห็นและขอเสนอแนะ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในการใหบริการ 3 ดาน ไดแก 
ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผุใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
  10.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในงาน
บริการหรือโครงการท่ีใหบริการ 
  10.3 ไดรับทราบปญหาขอเสนอแนะ ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือนำไปปรับปรุงการบริการใหดียิ่งข้ึน 

ลำดับท่ี  11 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   มาตรการ “รับลงทะเบียนผูสูงอายุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือใชในการดำเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบรบิูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไปลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลำเนา  ณ สำนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด นั้น  
   เพ่ือใหการดำเนินงานรับการลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลดวยความเรียบรอยเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูลในการเสนอขอ
งบประมาณ เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงขอประกาศใหรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 
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3. วัตถุประสงค 
    3.1 เพ่ือใหผูสูงอายุรายใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอน ซ่ึงเปนผูท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ 
ข้ึนไป  
    3.2 เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีครบกำหนดลงทะเบียนไดลงทะเบียนทุกราย ซ่ึงเปนผูท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ป
บริบูรณ ข้ึนไป 
    3.3 เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางถูกตองในอัตราแบบข้ันบันได ภายในวันท่ี ๑๐          
ของทุกเดือน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ผูสูงอายุท่ีมีชื่ออยูในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   ชุมชนท้ัง 16 ชุมชน  ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
   ข้ันตอนเตรียมงาน 
    1. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง  การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  
   2. จัดทำหนังสือแจงคณะกรรมการชุมชน ผูใหญบาน สถานีวิทยุฯ และกองวิชาการและแผนงาน 
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยรับทราบ 
   3. จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง  แตงตั้งคณะทำงานในการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
   ข้ันตอนการดำเนินงาน 
   1. รับลงทะเบียน ณ หองกองสวัสดิการสังคม (ชั้น ๑) สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน 
   ๒. บันทึกขอมูลผูสูงอายุท่ีลงทะเบียนลงระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
   ข้ันตอนสรุปผล 
   จัดทำประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ระหวางวันท่ี  1  -  30  พฤศจิกายน  

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานสังคมสงเคราะห   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   ๑0.1 ผูสูงอายุไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางท่ัวถึง 
   10.๒ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุครบทุกราย 
 

 



-75- 

   10.3 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดรับเบี้ยยังชีพในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันท่ี 
๑๐  ของทุกเดือน 

ลำดับท่ี  12 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   มาตรการ “รับลงทะเบียนผูพิการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใชในการดำเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความ
พิการในปงบประมาณถัดไปดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลำเนา  ณ  สำนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 ขอ 7  ใหคนพิการท่ีไดจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลำเนา ณ ท่ีทำการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด  และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือน
ถัดไป นั้น   
   เพ่ือใหการดำเนินงานรับการลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ  เปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลดวยความเรียบรอยเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูลในการเสนอขอ
งบประมาณ เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงขอประกาศใหรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพพิการ  

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหผูพิการรายใหม และรายเกาท่ีมีบัตรประจำตัวคนพิการแตยังไมเคยลงทะเบียนใหมา
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพไดทุกเดือน   
   3.2 เพ่ือใหผูพิการท่ีลงทะเบียนเพ่ือขอเงินเบี้ยยังชีพผูพิการไดรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
หลังมาลงทะเบียน 

4. ปาหมาย/ผลผลิต 
   ผูพิการท่ีมีบัตรประจำตัวคนพิการท่ีมีชื่ออยูในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   ชุมชนท้ัง 16 ชุมชน  ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
   ข้ันตอนเตรียมงาน 
    ๑) จัดทำประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง  การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ  
   ๒) จัดทำหนังสือแจงคณะกรรมการชุมชน ผูใหญบาน สถานีวิทยุฯ และกองวิชาการและแผนงาน 
ประชาสัมพันธใหผูพิการในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยรับทราบ 
   ๓) จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง  แตงตั้งคณะทำงานในการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูคนพิการ  
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   ข้ันตอนการดำเนินงาน 
   ๑. รับลงทะเบียน ณ หองกองสวัสดิการสังคม (ชั้น ๑) สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอ           
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน 
   ๒. บันทึกขอมูลผูพิการท่ีลงทะเบียนลงระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
   ข้ันตอนสรุปผล 
   จัดทำประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ (รายเดือน) ของเทศบาลตำบล           
ประโคนชัย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  - 30  กันยายน   

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานสังคมสงเคราะห   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   ๑0.1 ผูพิการไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูพิการอยางท่ัวถึง 
   10.๒ ผูพิการในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูพิการครบทุกราย 
   10.3 ผูพิการในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ ในเดือนถัดไปหลังการ
ลงทะเบียน 

2.3 มาตรการการใชดลุยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ด ี

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ “จัดใหมีคูมืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมากกำหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต
ดำเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนดระยะเวลา เอกสาร และ
หลักฐานท่ีจำเปนรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน  ทำใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสราง
ภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที
การคาโลก  คณะรักษาความสงบแหงชาติไดปรึกษาลงมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  จึงไดใช 
อำนาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่อง
เรงดวน  สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี  25/2557  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  20  พฤศจิกายน  2557  
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีไดนำราง 
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พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม 
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 
        ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  2558 
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 
        มาตรา 7 วรรคหนึง่ กำหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต        
ผูอนุญาตจะตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) 
ในการยื่นคำขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาต
จะตองยื่นมาพรอมกับคำขอ และจะกำหนดใหยื่นคำขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคำขอดวยตนเองก็ได 
         มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกำหนดให
ยื่นคำขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีคัดสำเนา
ให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสำหรับประชาชนดวย 
         มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกำหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกำหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดำเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 
        มาตรา 17  ใหผูอนุญาตจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
         เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน” ข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและ
ประชาชนท่ัวไปใชเปนแนวทางในการดำเนินการตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.2  เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลท่ีชัดเจน 

เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ 
3.2 เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
3.3 เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  และเพ่ิมขีดความ  

สามารถในการแขงขันของประเทศ 
3.4 เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
คูมืองานบริการสำหรบัประชาชน  เทศบาลตำบลประโคนชัย   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการจัดทำคูมืองานบริการสำหรับประชาชน  เทศบาลตำบลประโคนชัยมี  46 กระบวนงาน 

พรอมประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง คูมืองานบริการสำหรับประชาชน  ลงวันท่ี  20  กรกฎาคม  2558   
และประกาศผานทาง Website : www.prakonchai.go.th  และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือให
ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ประโยชนตอผูรับบริการ 

   - ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 
   - ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 
   - ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
   - มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 
               ประโยชนตอผูใหบริการ 

     - ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

   - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนำมาปรับปรุง
การใหบริการ 

   - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
       ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
   - ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
   - เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดทำแผนภูมิการใหบริการของแตละหนวยงาน” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ใหบริการ  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมาก
ท่ีสุด  เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำแผนภูมิการใหบริการของแตละหนวยงาน  เพ่ือเปนการบริการและอำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยยึดกรอบแนวทาง 
การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสำคัญ 

3.  วัตถุประสงค   
  ๓.๑  เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  ๓.๒  เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
  ๓.๓  เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
  ๓.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

 



-79- 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/ม่ันใจในเรื่องความถูกตอง 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6.  วิธีดำเนินการ 
  6.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   6.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัยตองปฏิบัติปรับปรงุ
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง  และพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
  6.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกเทศมนตรีมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป พรอม 
ท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
  6.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ   
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.๑  ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี  
  10.๒  การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.๓  การปฏบิัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.๔  ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน  

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริการตางๆ  กับประชาชน” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางความสัมพันธอันดี ระหวางกลุมบุคคลทุกคน ทุกองคกร   
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สามารถใชการประชาสัมพันธ  เพ่ือใหภารกิจหลักเปนไปอยางราบรื่น ลดทอนปญหาอุปสรรคลงใหนอยท่ีสุดเทาท่ี   
จะนอยได 
  ประเภทของการประชาสัมพันธ 
  โดยท่ัวไปการประชาสัมพันธ อาจแบงตามลักษณะงานกวางๆ  ได  2  ประเภท คือ 
   1. การประชาสัมพันธภายใน (Internal Public Relations) คือ การสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีกับกลุมบุคคลภายในสถาบันเอง อันไดแก กลุมเจาหนาท่ีในองคกรใหเกิดมีความรักใครกลมเกลียว 
สามัคคีกันในหมูเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังดานการเสริมสรางขวัญ และความรักใครผูกพันตอหนวยงานการประชาสัมพันธ 
ภายในจึงมีความสำคัญมาก  การประชาสัมพันธภายนอกองคการ สถาบันจะดีไปไมไดเลยหากการประชาสัมพันธ
ภายในองคกรยังไรประสิทธิภาพเพราะความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานจะมีผลสะทอนไปกับการสรางความสัมพันธ 
ภายนอกดวย  และการสรางความสัมพันธ  อันดีภายในหนวยงานยังเอ้ืออำนวยใหการบริการ  และการดำเนินงานของ
องคกรเปนไปดวยความราบรื่น  คลองตัว  และมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการท่ีพนักงาน  ลูกจางภายในองคกรมีความ
เขาใจในนโยบายและการดำเนินงานขององคกรเปนอยางดีก็จะเปนกำลังสำคัญในการสรางประสิทธิภาพแกการ
ประชาสัมพันธ ภายนอกดวย 

สำหรับสื่อและเครื่องมือท่ีใชในการประชาสัมพันธภายในนั้น อาจใชการติดตอสื่อสารดวย 
วาจาแบบซ่ึงหนา (Face of Face)  หรืออาจใชสิ่งพิมพภายในองคกร  (House Journal) ชวย เชน  หนังสือเวียน 
จดหมายของภายใน วารสารภายใน เปนตน 
   2. การประชาสัมพันธภายนอก (External Public Relations) คือ การสรางความเขาใจ  
และความสัมพันธอันดีกับประชาชนภายนอก กลุมตางๆ อันไดแกประชาชนท่ัวไป และประชาชนท่ีองคกร เชน ผูนำ
ความคิดเห็น ผูนำในทองถ่ิน รวมท้ังชุมชนละแวกใกลเคียง ฯลฯ  เพ่ือใหกลุมประชาชนเหลานี้เกิดความรูความเขาใจ
ในตัวสถาบันและใหความรวมมือแกสถาบันดวยดี  การทำการประชาสัมพันธภายนอกตองเก่ียวของกับประชาชนท่ีมี
กลุมขนาดใหญ หรือจำนวนมาก จึงอาจใชเครื่องมือ สื่อสารตางๆ  เขามาชวยเผยแพรกระจายขาวสูสาธารณชนดวย 
อันไดแก  จดหมายขาว ระบบเสียงตามสาย การปดประกาศภายในชุมชน เปนตน ซ่ึงปจจุบัน องคกรอ่ืนๆ  ก็นิยมใช
เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหลานี้เขาชวยในการประชาสัมพันธ 
  งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงานจึงไดตระหนักถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการบริการ
ตางๆ  ใหกับประชาชนไดรับทราบ  เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ  จึงไดจัดทำมาตรการนี้ข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน กิจกรรมตางๆ  ใหประชาชน/หนวยงานท่ี
เก่ียวของไดรับทราบ 
  3.2 เพ่ืออธิบายใหฝายบริหารไดทราบถึง ทัศนคต ิมต ิหรือความรูสึก นึกคิดของประชาชนท่ีมีตอ
หนวยงาน 
  3.3 เพ่ือคาดการณลางหนา  และคนหาจุดบกพรองตางๆ เพ่ือปองกันปญหายุงยากท่ีเกิดข้ึนภายใน
หนวยงาน 
  3.4 เพ่ือแนะนำฝายบริหารใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง  เพ่ือความเจริญกาวหนาและ
ชื่อเสียงท่ีดีของหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
งานประชาสัมพันธ  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว 
1. กำหนดโครงสรางเนื้อหา 
2.  รวบรวมขอมูล  และภาพถาย 
3.  สงโรงพิมพ/จัดทำรูปเลม/ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลและภาพ 
4.  เสนอผูบริหารตรวจสอบ 
5.  จัดพิมพ 
6.  เผยแพรจดหมายขาวประชาสัมพันธ
ไปยังหนวยงานตางๆ 
 

 
 
 

ภายใน 2 สัปดาห 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

ผลิตสื่อ  จอภาพ LED 
1. คัดเลือกภาพ  ตัดตอ  ภาพและเสียง
พรอมเผยแพรประชาสัมพันธ 
2.  เผยแพรสัญญาณภาพ 
 

 
ภายใน 2-3  

ชั่วโมง 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ระบบเสยีงไรสาย 
1. ตรวจสอบขาวท่ีจะประชาสัมพันธ 
2.  ปฏิบัติหนาท่ีตามตารางจัดรายการ 
3.  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำ
สัปดาห 

 
10  นาที 

วันละ 2 ชั่วโมง 
10  นาที 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 

ชวงเชาเวลา  07.00-08.00 น. 
ชวงเย็น  เวลา  17.00-18.00  
น. 

เว็บไซต  Line  และ Facebook 
1. รวบรวมขอมูลคัดเลือกภาพ  
ตรวจสอบขอมูล 
2.  นำเผยแพร 

 
1  ชั่วโมง 

 
เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
1. เตรียมขอมูลขาว และรถ
ประชาสัมพันธ  พรอมออกเคลื่อนท่ี 
2.  ออกประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
3.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอบังคับ
บัญชา 

 
10  นาที 

 
1-2 ชั่วโมง 
20  นาที 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

รับเรื่อง  ตรวจสอบกำหนดการท่ีจะ
มอบหมายเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

15  นาที หัวหนาฝาย
บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

ศึกษาขอมูลรายละเอียด  หากขอมูลไม
เพียงพอหาขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

15 - 1 ชม. เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เจาหนาท่ีปฏิบัติตามภารกิจดังนี ้
ถายภาพกิจกรรมขององคกร 
1. ตรวจสอบกำหนดการ 
2. เตรียมอุปกรณใหพรอม ไดแกกลอง
บันทึกภาพนิ่ง/VDO 
3.  เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจ  เจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติตองตรวจสอบอุปกรณตางๆ  
กลองบันทึกภาพนิ่ง/VDO  ใหอยูใน
สภาพท่ีพรอมจะใชงาน  และจัดเก็บเขา
ท่ีเดิมโดยทันที 
4.  นำไฟลภาพเก็บในคอมพิวเตอร 
5.  นำภาพกิจกรรมเผยแพร 
 -  เผยแพรในเว็บไซต และ 
Facebook 

 
10  นาที 
10  นาที 
10  นาที 

 
 
 
 

10  นาที 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

ขาวประชาสัมพันธ 
1.  เขียนขาวเผยแพร 
2.  ตรวจสอบ/อนุมัติการเผยแพรขาว 
3.  เผยแพรขาวประชาสัมพันธตามสื่อ
ตางๆ  เชน ระบบเสียงตามสาย  
เว็บไซต  Facebook Line  และ
จดหมายขาว 

 
 

ภายใน 1 วัน 

1. ผูอำนวยการ
กองวิชาการและ
แผนงาน 
2. เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ   

 (งบประมาณ  พ.ศ.  2541 – 2565) 
8.  งบประมาณดำเนินการ  

ไมใชงบประมาณ 
9.  ผูรับผิดชอบ   

งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร  ผลการดำเนินงาน  โครงการ  แผนงาน และสรางเสริมความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนวยงานราชการตางๆ 
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  10.2  เพ่ือกระตุนใหประชาชน  และสื่อมวลชน  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และใหความ
รวมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีทางราชการกำหนด 
  10.3  เพ่ือสรางเสริมภาพลักษณ  และทัศนคติท่ีดีของประชาชนท่ีมีตอเทศบาลตำบล                   
ประโคนชัย 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ี
ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจรงิ หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปท่ีผานมา เทศบาล
ตำบลประโคนชัย  จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหสั้นลงมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
  4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลประโคนชัย 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
  4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
  4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใด  ท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใดๆ  ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกเทศมนตรี มอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอม
ท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 

ลำดับท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ “การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนัน้ 
ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
  ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก  
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และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ  
  6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
  6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุก
สวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อำนวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 ไดบัญญัติ

เก่ียวกับอำนาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรี  ไวหลายเรื่องหลายประการรวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติ
อำนาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว  การท่ีนายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิด
ชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได  ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เทศบาล 
ตำบลประโคนชัย  จึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
  3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน ๑ เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
  6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
ราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัตตินใหเปน
ที่ประจักษ 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม “ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ผานทางส่ือประชาสัมพันธ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสำคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ  พนักงานและลูกจาง   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสม  นำมาซ่ึง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลให 
เกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงแนวทางดำเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
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 การใชมาตรการยกยองผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
จนเปนท่ีประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการมอบโล การประกาศเกียรติ
คุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการท่ีควรดำเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ 
การไมสนับสนุนผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความ
แตกตางและสรางขวัญกำลังใจใหแกผูกระทำดี จึงไดจัดทำกิจกรรมนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ได
พิจารณาอนุมัติตอไป 

๓. วัตถุประสงค                

  ๓.๑ เพ่ือยกยองบุคคลผูมีความซ่ือสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
      3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
      3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคลากรของหนวยงานมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ คัดเลือกหนวยงาน/บุคคลผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน   

  ๔.๒ คัดเลือกหนวยงาน/บุคคล ทำความดีเพ่ือใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในหนวยงานและ
ประชาชน  โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th  และ Facebook : เทศบาลตำบล  
ประโคนชัย fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 หนวยงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันสำหรับเปน
เกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลทำความดี 
      6.2 ประกาศยกยองบุคคลทำความดีเพ่ือใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในหนวยงานและประชาชน  
โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th  และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย 
fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จำนวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณใหกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”  

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของกิจกรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๘ , ขอ ๙ , ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน , คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราว
ละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได โดยใหจัดทำเปนคำสั่ง กำหนดองคประกอบและอำนาจหนาท่ีใหชัดเจน ท้ังนี้
ใหดำเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ ซ่ึงกรรมการจะมีท่ีมาจากตำแหนง และท่ีมาจากการคัดเลือก แยกเปน 

-กรณีท่ีใหสภาทองถ่ินคัดเลือก -กรณีท่ีใหประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 
-กรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก -กรณีหัวหนาสวนการบริหารคัดเลือกกันเอง 

เทศบาลตำบลประโคนชัยไดดำเนินการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาว ใหปฏิบัติหนาท่ี
ตั้งแตวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  และจะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
  เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการท้ัง ๓ คณะ ท่ียินดีเขารวมปฏิบัติหนาท่ีและ
สามารถใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงจัดใหมีการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณแกบุคคลดังกลาว 

๓. วัตถุประสงค   
เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยท่ีใหคำแนะนำอันเปน 

ประโยชนตอการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

๖. วิธีดำเนินการ    
จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุดดังกลาว 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

๘. งบประมาณดำเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ    
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ   
คณะกรรมการท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณใหกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

ตำบลประโคนชัย”  

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของกิจกรรม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๘ , ขอ ๙ , ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน , คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราว
ละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได โดยใหจัดทำเปนคำสั่ง กำหนดองคประกอบและอำนาจหนาท่ีใหชัดเจน ท้ังนี้
ใหดำเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ ซ่ึงกรรมการจะมีท่ีมาจากตำแหนง และท่ีมาจากการคัดเลือก แยกเปน 

-กรณีท่ีใหสภาทองถ่ินคัดเลือก -กรณีท่ีใหประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 
-กรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก -กรณีหัวหนาสวนการบริหารคัดเลือกกันเอง 

เทศบาลตำบลประโคนชัยไดดำเนินการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาว ใหปฏิบัติหนาท่ี
ตั้งแตวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  และจะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
  เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการท้ัง ๓ คณะ ท่ียินดีเขารวมปฏิบัติหนาท่ีและ
สามารถใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงจัดใหมีการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณแกบุคคลดังกลาว 

๓. วัตถุประสงค   
เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย

ท่ีใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

๖. วิธีดำเนินการ    
จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุดดังกลาว 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

๘. งบประมาณดำเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ    
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ   
คณะกรรมการท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม  “ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานทางส่ือ

ประชาสัมพันธ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน  ไดสงผลตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได และในปจจุบันมีแนวโนม ท่ีอาจสงผลกระทบตอ ความม่ันคงของชาติใน ทุกมิติอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ สภาวะคนวางงานและความแตกตางทางความคิดระหวางคนในสังคม ท้ังนี้ 
สถานการณดังกลาวจะกระทบตอความม่ันคงของชาติ  ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป  
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถ
ดำรงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ  การจะดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดนั้น  ตองเริ่มท่ีตัวเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหหันมาพ่ึงตนเอง ใหไดวิธีการคือตอง
วิเคราะหขอมูลตนเองกอนวา อยูภายใตความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี และท่ีสำคัญตองมี
ความรูคูคุณธรรมดวย  เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือกระตุนปลูกฝงและใหความรูกับประชาชน ใหสามารถนอมนำแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปใชในการดำเนินชีวิตใหเปนปกติสุข  ไมตกเปนทาสของความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย 
มุงหวังใหประชาชนมีความสามารถในการวิเคราะหตนเอง  แกปญหาไดดวยตนเอง  และสามารถพ่ึงตนเองไดในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือยกยองบุคคลผูดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
      3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคลากรของหนวยงานมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑  คัดเลือกบุคคลผูดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔.๒  คัดเลือกบุคคลผูดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเปนแบบอยางแกบุคลากรใน
หนวยงานและประชาชน  โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th  และ Facebook : 
เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 หนวยงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันสำหรับเปน
เกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลทำความดี 
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     6.2 ประกาศยกยองบุคคลทำความดีเพ่ือใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในหนวยงานและประชาชน    

โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th  และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย 
fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จำนวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ 
วาการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลาย
ลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวน
ราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  โดยมี
การลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย กับปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย 
และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
  3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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  3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ  
  3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เทศบาลตำบลประโคนชัยไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน  โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล  และปลัด 
เทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด  พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลสำเร็จของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเปนไปตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ “การจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางบุคลากรกับหัวหนาสวนราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสวนทองถ่ินในรูปแบบท่ีใชอยูปจจุบัน นั้น ผูบังคับบัญชา 
(ผูประเมิน) สวนใหญใหความสำคัญกับการประเมินเม่ือสิ้นรอบการประเมินโดยใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาเปนหลัก 

แลวนำผลการประเมินไปใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน ทำใหผลการประเมินไมสามารถระบุความแตกตางระหวางผูท่ีมี
ผลงานดีเดน ปานกลาง และต่ำกวามาตรฐาน รวมท้ังไมสามารถระบุความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล หนวยงาน และผลงานขององคกรไดอยางชัดเจน 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกำหนด 
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีข้ึน  เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลและนำผลจากการประเมินจากขอตกลงฯ ไปใชใน
การประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ  
  3.2 เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการท่ีปฏิบัติงานไดตามกำหนดหรือสูงกวาตามขอตกลงปฏิบัติ
ราชการ 
  3.3 เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  และการแตงตั้ง  ตลอดจนการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
  3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตำบลประโคนชัย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลสำเร็จของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเปนไปตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
หลักการบริหารราชการแผนดินใหมีประประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

จำเปนท่ีจะตองใชระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  กลาวคือเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของไดเขา 
มามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดำเนินงานของรัฐท้ังทางตรงและทางออม  เพ่ือท่ีรัฐจะไดยึดเอา
ประชาชนเปนศูนยกลางในการดำเนินการ  และจะไดตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนหลักสากล  และไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550  ตลอดจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  นอกจากนี้ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของ
และใหอำนาจประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินการรวมกับรัฐหรือตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐอีกหลายฉบับ อาทิ  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
ท่ีดี พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
เปนตน 
  ซ่ึงท่ีผานมาแมวาหลายหนวยงานจะพยายามแสวงหาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาคประชาชน
แตการดำเนินการของหลายหนวยงานหลายองคกรกลับดำเนินการในลักษณะของการเขาไปจัดตั้ง  สรางเครือขายภาค
ประชาชนท่ีภาครัฐกำกับใหเขารวมปฏิบัติงานกับภาครัฐ  อยางไรก็ตามการดำเนินการดังกลาวอาจจะสามารถสราง
ภาคีเครือขายจำนวนมากได  แตก็ขาดพลังผลักดันและความเขมแข็งในการดำเนินการและไมสอดคลองกับหลักการ
ดำเนินงานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  พระราชทานไวในเรื่องของการพัฒนาคน “ตองระเบิดจากขางใน” นั้น
หมายความวา  ตองมุงพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนท่ีเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมท่ีจะ
รับการพัฒนาเสียกอน  แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก  มิใชการนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเขาไปหา
ชุมชนและหมูบาน  ซ่ึงหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว  จึงไมสามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและนำไปสูความลมสลายได 
  ปญหาการทุจริตในสังคมไทยไดทวีความรุนแรงข้ึน  แตประชาชนไทยสวนใหญในสังคมยังไมทราบ 
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตนเองโดยตรง  และเห็นวาเปนเรื่องไกลตัวหรือในบางสวนเห็นวาการทุจริตสามารถทำได  
ถาตัวเองไดประโยชนดวย  ซ่ึงทัศนคติเหลานี้เปนผลมาจากกระบวนการท่ีผานมายังไมไดทำใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตอตานการทุจริตอยางแทจริง  ซ่ึงในปจจุบันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ท่ีไดชื่อวาเปนฉบับปราบปราม
การทุจริต  ไดกำหนดในหมวด 5  หนาท่ีของรัฐ มาตรา 63  “รัฐตองสงเสริม  สนับสนุน  และใหความรูแกประชาชน
ถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด  รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใน
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานหรือชี้เบาะแส  โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตาม 
ท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(พ.ศ. 2560 -  2565) ข้ึน ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตให
เกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือ 
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กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปองกันและขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

3.2 เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงานองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป 
  4.2 แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  และแผนปฏิบัติการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ 
  6.6 ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  และแผนปฏิบัติ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ 
  6.7 ดำเนินการตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  และแผน 
ปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ 
  6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  และแผนปฏิบัติ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ   

- มีแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  และแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ 
  10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหนาท่ีท่ี
กำหนดไวในกฎหมาย 
  กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม  หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต  ซ่ึงหนวยงานท้ัง
สำนักงานตรวจเงินแผนดนิ (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกร
ท่ีมีหนาท่ีสำคัญ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน         
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัยจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ  
  ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตำบลประโคนชัย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัยใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลประโคนชัยจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ  “ไตสวนสอบขอเท็จจริง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เนื่องจากการสอบขอเท็จจริงไมมีกฎหมายกำหนดแนวทางการสอบไวชัดเจน อยางไรก็ตามเพ่ือให
เกิดความเปนธรรม ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๒๔ วรรค ๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๐ 
ไดกำหนดวา  
  “เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาพนักงานเทศบาลผูใดกระทำ
ผิดวินัย โดยยังไมมีพยานหลักฐานใหนายกเทศมนตรีรีบดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทำผิดวินัยหรือไม 
  เม่ือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาพนักงานเทศบาลผูใดกระทำผิดวินัย ใหดำเนินการตามวรรคหาเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้  มีการกลาวหาท่ีไมไดระบุชื่อผูกลาวหา ไมไดลงลายมือชื่อผูกลาวหา แตระบุชื่อหรือตำแหนงของผูถูกกลาว 
หา  หรือขอเท็จจริงท่ีปรากฏนั้นเพียงพอท่ีจะทราบวากลาวหาพนักงานเทศบาลผูใดและขอเท็จจริงหรือพฤติการณนั้น
เพียงพอท่ีจะสืบสวนตอไป 

มีขอเท็จจริงหรือพฤติการณปรากฏตอผูบังคับบัญชาอันเปนท่ีสงสัยวาพนักงานเทศบาลผูใดกระทำ
ผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวนตอไป 
  ภายใตบังคับวรรคสี่  วรรคหา  และวรรคหก  หากความปรากฏแกผูบังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช
นายกเทศมนตรี  ใหผูบังคับบัญชาอ่ืนนั้นรายงานตามลำดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีโดยเร็ว 
  การสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามวรรคหา จะกระทำโดยแตงตั้งกรรมการการสืบสวน
ขอเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงได 
  การกลาวหาตองทำเปนหนังสือ ถาเปนการกลาวหาดวยวาจาใหผูบังคับบัญชาผูไดรับฟงการกลาวหา
จัดใหมีการทำบันทึกเปนหนังสือ และใหผูกลาวหาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานเพ่ือดำเนินการตามวรรคหา 
  เม่ือไดดำเนินการตามวรรคหาแลว ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหากระทำผิดวินัย ก็ใหดำเนินการทางวินัยทันที” 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ รวบรวมพยานหลักฐาน 
๓.๒ พิสูจนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ 
๓.๓ คนหาความจริงและความยุติธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ขอเท็จจริงของแตละกรณี 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
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๖. วิธีดำเนินการ 
  เนื่องจากกระบวนการสอบขอเท็จจริง ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีสามารถดำเนินการสอบสวนได
โดยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง แตการกลาวหาตองทำการกลาวหาเปนหนังสือ ในสวนของกระบวนการ
ข้ันตอนการสอบขอเท็จจริงไมไดกำหนดไวชัดเจน แตเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมกับทุกฝาย นายกเทศมนตรี
ตำบลประโคนชัย ไดวางมาตรการไว  ดังนี้    
  (๑) การตั้งเรื่อง   เม่ือมีกรณีรองเรียนกลาวหาเปนหนังสือ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรวบรวม
เอกสารหลักฐานเบื้องตน 
  (๒) แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  ทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ 
  (๓) แจงคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแกคณะกรรมการไดรับทราบทันที 
  (๔) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทางการสอบสวน ภายใน ๑๕ วนันับแตประธานรับทราบ
คำสั่ง เพ่ือกำหนดประเด็นในการสอบขอเท็จจริง  
  (๕) รวบรามพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับประเด็นการสอบขอเท็จจริง โดยทำใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ 
วัน นับแตดำเนินการตามขอ (๔) เสร็จ (พยานเอกสาร/พยานบุคคล) 
  (๖) ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบขอเท็จจริงเสนอตอนายเทศมนตรีภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันท่ีไดดำเนินการตาม (๖) แลวเสร็จ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๖๐ วัน นับแตประธานคณะกรรมการรับทราบคำสั่ง 

๘. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  สามารถสอบสวนไดขอเท็จจริงท่ียุติไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของขอเท็จจริงท่ีทำการสอบสวนท้ังหมด 

ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ดำเนินการทางวินัย” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๒๔ วรรค ๑๑ “การดำเนินการทางวินัยแกผูอยู
ใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยใหดำเนินการตามประกาศนี้ โดยกรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงใหดำเนินการทางวินัยตามขอ ๒๖ วรรคสาม แตถาเปนกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหา
วากระทำผิดวินัยอยางรายแรงใหดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗”  
  เพ่ือความเปนธรรม เทศบาลตำบลประโคนชัยไดการดำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทาง 

วินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด ท้ังนี้ เพ่ือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตัวเปนไปตามระเบียบวินัยท่ีประกาศกำหนด 
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๓. วัตถุประสงค  
๓.๑ เปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสชี้แจง 
๓.๒ ปองกันพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของพนักงาน 
๓.๓ พิสูจนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ 
๓.๔ คนหาความจริงและความยุติธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เจาหนาท่ีปฏิบัติตัวอยูในระเบียบวินัย 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ การตั้งเรื่อง เม่ือมีกรณีรองเรียนกลาวหาเปนหนังสือ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรวบรวม
เอกสารหลักฐานเบื้องตน 
  ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ 
  ๖.๓ แจงคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแกคณะกรรมการไดรับทราบทันที 
  ๖.๔ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทางการสอบสวน ภายใน ๑๕ วันนับแตประธานรับทราบ
คำสั่ง เพ่ือกำหนดประเด็นในการสอบขอเท็จจริง  
  ๖.๕ รวบรามพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับประเด็นการสอบขอเท็จจริง โดยทำใหแลวเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับแตดำเนินการตามขอ (๔) เสร็จ (พยานเอกสาร/พยานบุคคล) 
  ๖.๖ ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบขอเท็จจริงเสนอตอนายเทศมนตรีภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันท่ีไดดำเนินการตาม (๖) แลวเสร็จ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๖๐ วัน นับแตประธานคณะกรรมการรับทราบคำสั่ง 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ   

๙. ผูรับผิดชอบ 
  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  พนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตัวอยูในระเบียบวินัย รอยละ ๙๐ ของพนักงานเจาหนาท่ีท้ังหมดของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

ลำดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “ติดตามประเมินผล” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การติดตามประเมินผลเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการติดตามประเมินผลจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยง 
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ของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
และสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
  เทศบาลตำบลประโคนชัยพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการติดตามประเมินผลให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลประโคนชัยข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2 เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือติดตามประเมินผลการทำงานขอหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๖. วิธีดำเนินการ 
  3.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
  3.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
  3.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

๙. หนวยงานรับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
  10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
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มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดใหมีศูนยรวมขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ     

   ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใตบังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยท่ีกำหนดไวตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (1) และ (8) ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนดตามบท 
บัญญัติดังกลาว ซ่ึงตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
ซ่ึงออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดกำหนดไวใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองมีศูนย
ขอมูลขาวสารเพ่ือเปนสถานท่ีจัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
เพ่ือใหการดาเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค   
  3.1  เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการได  
  3.2  เพ่ือเปนสถานท่ีจัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู  
  3.3  เพ่ือใหการดาเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองและมี  
ประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
   4.1  หนวยงานของรัฐทุกแหง  
  4.2  ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6.  วิธีดำเนินการ 
   แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลประโคนชัยและเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการฝายอำนวยการ  มีหนาท่ีควบคุมดูแลศูนยขอมูลขาวสารและศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขใหเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  และดำเนินการแกไขใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกำหนดไวโดย
เครงครัด  ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย 
   1.1  จ.ส.ท.  สันติ  นรสีห ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ 
   1.2  นายพิทักษ  เม่ือประโคน รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
   1.3  นายนิรันดร  อุนคำ  ผอ. กองสาธารสุขฯ  กรรมการ 
   1.4  นางสาวอัญชลี  เชาวนกุล หัวหนาสำนักปลัด.  กรรมการ 
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   1.5  นางสาวจินตนา  หลอมประโคน  ผอ. กองสวัสดิการ  กรรมการ 
   1.6  นายทรงยศ  ชัยอินทร ผอ.กองชาง   กรรมการ 
   1.7  นางกฤษฎีกา  มัญจกาเภท ผอ.กองคลัง   กรรมการ 
   1.8  จาเอกปรีชา  ดีดวยชาติ ผอ.กองการประปา  กรรมการ 
   1.9  นายสุธี  คงดี  ผอ.กองการศึกษา  กรรมการ 
   1.10  นางสุดเฉลียว  สงาประโคนผอ.กองวิชาการและแผนงาน       กรรมการ/เลขาฯ 
   1.11  นางพรรณิภา  บุบผารัตน นักวิชาการประชาสัมพันธ        ผูชวยเลขานุการ 

  2.  เจาหนาท่ีประจำศูนยขอมูล  มีหนาท่ีดูแลจัดการภายในศูนยขอมูลขาวสารและศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขประจำหนวยงานดำเนินการใดๆ  ภายในศูนย  ใหเปนไปตามระเบียบและตามกฎหมายโดยเครงครัด  พรอม
ท้ังใหผูชวยเจาหนาท่ีดูแลศูนย  ดำเนินการตามท่ีเจาหนาท่ีดูแลศูนยมอบหมาย  และดำเนินการใดๆ  ภายในศูนยให
เปนไปตามระเบียบและตามกฎหมายโดยเครงครัด  ซ่ึงเจาหนาท่ีประจำศูนยขอมูล  ประกอบดวย 
  2.1  นางสุดเฉลียว  สงาประโคน  ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เปนเจาหนาท่ี 
                       ดูแลศูนยฯ 
  2.2  นางพรรณิภา  บุบผารัตน  นักวิชาการประชาสัมพันธ      เปนผูชวย 
              เจาหนาท่ีดูแลศูนย 
  2.3  นางสาวอรุณศรี  สายสิญจน  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ         เปนผูชวย 
              เจาหนาท่ีดูแลศูนย 
  2.4  นายณัฐพล  ราชกิจ  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ      เปนผูชวย 
              เจาหนาท่ีดูแลศูนย 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ  
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1  การเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ  
  10.2  หนวยงานของรัฐ และประชาชนไดรับความพึงพอใจในการไดรับบริการขอมูลขาวสาร  
  10.3  สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารตามความตองการประชาชนไดอยางท่ัวถึง 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบผานทางชองทางการประชาสัมพันธ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  การประชาสัมพันธ  หมายถึง  การสรางความสัมพันธอันดีระหวางกลุมบุคคลทุกคน  ทุกองคกร  
สามารถใชการประชาสัมพันธ  เพ่ือใหภารกิจหลักเปนไปอยางราบรื่น ลดทอนปญหาอุปสรรคลงใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
นอยได 

  ประเภทของการประชาสัมพันธ 
  โดยท่ัวไปการประชาสัมพันธ อาจแบงตามลักษณะงานกวางๆ  ได  2  ประเภท คือ 
  1. การประชาสัมพันธภายใน (Internal Public Relations) คือ การสรางความเขาใจและความ 
สัมพันธอันดีกับกลุมบุคคลภายในสถาบันเองอันไดแก กลุมเจาหนาท่ีในองคกรใหเกิดมีความรักใครกลมเกลียวสามัคคี 
กันในหมูเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังดานการเสริมสรางขวัญ และความรักใครผูกพันตอหนวยงานการประชาสัมพันธภายใน 
จึงมีความสำคัญมาก การประชาสัมพันธภายนอกองคการสถาบันจะดีไปไมไดเลยหากการประชาสัมพันธภายในองคกร 
ยังไรประสิทธิภาพ เพราะความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานจะมีผลสะทอนไปกับการสรางความสัมพันธภายนอกดวย  
และการสรางความสัมพันธ  อันดีภายในหนวยงานยังเอ้ืออำนวยใหการบริการ  และการดำเนินงานขององคกรเปนไป
ดวยความราบรื่น คลองตัว และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการท่ีพนักงาน ลูกจางภายในองคกรมีความเขาใจในนโยบาย  
และการดำเนินงานขององคกรเปนอยางดี  ก็จะเปนกำลังสำคัญในการสราง ประสิทธิภาพแกการประชาสัมพันธ
ภายนอกดวย 

สำหรับสื่อและเครื่องมือท่ีใชในการประชาสัมพันธภายในนั้น อาจใชการติดตอสื่อสารดวยวาจาแบบ
ซ่ึงหนา (Face of Face) หรืออาจใชสิ่งพิมพภายในองคกร  (House Journal) ชวย เชนหนังสือเวียน จดหมายของ
ภายใน วารสารภายใน เปนตน 
  2. การประชาสัมพันธภายนอก (External Public Relations) คือ การสรางความเขาใจและความ 
สัมพันธอันดีกับประชาชนภายนอก กลุมตาง ๆ อันไดแกประชาชนท่ัวไป และประชาชนท่ีองคกร  เชน  ผูนำความ
คิดเห็น ผูนำในทองถ่ิน รวมท้ังชุมชนละแวกใกลเคียง ฯลฯ  เพ่ือใหกลุมประชาชนเหลานี้เกิดความรู ความเขาใจในตัว
สถาบัน และใหความรวมมือแกสถาบันดวยดี  การทำการประชาสัมพันธภายนอกตองเก่ียวของกับประชาชนท่ีมีกลุม
ขนาดใหญ หรือจำนวนมาก จึงอาจใชเครื่องมือ สื่อสารตาง ๆ เขามาชวยเผยแพรกระจายขาวสูสาธารณชนดวย อัน
ไดแก  จดหมายขาว  ระบบเสียงตามสาย  การปดประกาศภายในชุมชน  เปนตน ซ่ึงปจจุบัน องคกรอ่ืนๆ ก็นิยมใช
เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหลานี้เขาชวยในการประชาสัมพันธ 
  งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงานจึงไดตระหนักถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
บริการตางๆ  ใหกับประชาชนไดรับทราบ  เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน และกิจกรรมตางๆ  
ของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ  จึงไดจัดทำมาตรการนี้ข้ึนมา 

3.  วัตถุประสงค   
  3.1 เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน กิจกรรมตางๆ  ใหประชาชน/หนวยงานท่ี
เก่ียวของไดรับทราบ 
  3.2 เพ่ืออธิบายใหฝายบริหารไดทราบถึง ทัศนคต ิมต ิหรือความรูสึก นึกคิดของประชาชนท่ีมีตอ
หนวยงาน 
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  3.3 เพ่ือคาดการณลางหนา  และคนหาจุดบกพรองตางๆ เพ่ือปองกันปญหายุงยากท่ีเกิดข้ึนภายใน
หนวยงาน 
  3.4  เพ่ือแนะนำฝายบริหารใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง  เพ่ือความเจริญกาวหนาและ
ชื่อเสียงท่ีดีของหนวยงาน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต   
  4.1  หนวยงานของรัฐทุกแหง  
  4.2  ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6.  วิธีดำเนินการ 
   

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว 
1. กำหนดโครงสรางเนื้อหา 
2.  รวบรวมขอมูล  และภาพถาย 
3.  สงโรงพิมพ/จัดทำรูปเลม/
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และภาพ 
4.  เสนอผูบริหารตรวจสอบ 
5.  จัดพิมพ 
6.  เผยแพรจดหมายขาว
ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานตางๆ 

 
 
 

ภายใน 2 สัปดาห 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ผลิตสื่อ  จอภาพ LED 
1. คัดเลือกภาพ  ตัดตอ  ภาพและ
เสียงพรอมเผยแพรประชาสัมพันธ 
2.  เผยแพรสัญญาณภาพ 

 
ภายใน 2-3  

ชั่วโมง 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ระบบเสยีงไรสาย 
1. ตรวจสอบขาวท่ีจะประชาสัมพันธ 
2.  ปฏิบัติหนาท่ีตามตารางจัดรายการ 
3.  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำ
สัปดาห 

 
10  นาที 

วันละ 2 ชั่วโมง 
10  นาที 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ชวงเชาเวลา  07.00 -
08.00 น. 
ชวงเย็น  เวลา  17.00-
18.00  น. 

เว็บไซต  Line  และ Facebook 
1. รวบรวมขอมูลคัดเลือกภาพ  
ตรวจสอบขอมูล 
2.  นำเผยแพร 

 
1  ชั่วโมง 

 
เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
1. เตรียมขอมูลขาว และรถ
ประชาสัมพันธ  พรอมออกเคลื่อนท่ี 
2.  ออกประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
3.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอบังคับ
บัญชา 

 
10  นาที 

 
1-2 ชั่วโมง 
20  นาที 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

รับเรื่อง  ตรวจสอบกำหนดการท่ีจะ
มอบหมายเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

15  นาที หัวหนาฝาย
บริหารงานท่ัวไป 

 

ศึกษาขอมูลรายละเอียด  หากขอมูลไม
เพียงพอหาขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

15 - 1 ชม. เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เจาหนาท่ีปฏิบัติตามภารกิจดังนี ้
ถายภาพกิจกรรมขององคกร 
1. ตรวจสอบกำหนดการ 
2. เตรียมอุปกรณใหพรอม ไดแกกลอง
บันทึกภาพนิ่ง/VDO 
3.  เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจ  เจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติตองตรวจสอบอุปกรณตางๆ  
กลองบันทึกภาพนิ่ง/VDO  ใหอยูใน
สภาพท่ีพรอมจะใชงาน  และจัดเก็บเขา
ท่ีเดิมโดยทันที 
4.  นำไฟลภาพเก็บในคอมพิวเตอร 
5.  นำภาพกิจกรรมเผยแพร 
 -  เผยแพรในเว็บไซต และ 
Facebook 
 

 
10  นาที 
10  นาที 
10  นาที 

 
 
 
 

10  นาที 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

ขาวประชาสัมพันธ 
1.  เขียนขาวเผยแพร 
2.  ตรวจสอบ/อนุมัติการเผยแพรขาว 
3.  เผยแพรขาวประชาสัมพันธตามสื่อ
ตางๆ  เชน ระบบเสียงตามสาย  
เว็บไซต  Facebook Line  และ
จดหมายขาว 

 
 

ภายใน 1 วัน 

1. ผูอำนวยการ
กองวิชาการและ
แผนงาน 
2. เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ   

 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
8.  งบประมาณดำเนินการ  

ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร  ผลการดำเนินงาน  โครงการ  แผนงาน และสรางเสริมความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนวยงานราชการตางๆ 
  10.2  เพ่ือกระตุนใหประชาชน  และสื่อมวลชน  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และใหความ
รวมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีทางราชการกำหนด 
  10.3 เพ่ือสรางเสริมภาพลักษณ  และทัศนคติท่ีดีของประชาชนท่ีมีตอเทศบาลตำบลประโคนชัย 

ลำดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ - จัดจางผานชองทางการประชาสัมพันธ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลประโคนชัยมีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ 
จัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย  ท่ีกำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบ
กับมาตรา 50 (9) ท่ีกำหนดใหเทศบาลมีอำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ท้ังนี้  ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผย 
และเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา 
และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – 
จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , เผยแพรลงเว็บไซดของเทศบาล , ลงในระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐชองกรมบัญชีกลาง  (e-GP),  ปดประกาศ ณ ศูนยการจัดซ้ือศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ        
การจางระดับอำเภอ/จังหวัด,  ลงเว็บไซตและประกาศเผยแพรของทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย, เผยแพรไปยังสถานีวิทยุ
ชุมชน,  ปดประกาศ ณ ชุมชน  และสงไปยังผูมีอาชีพรับจาง 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
   - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
   - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2565) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
  10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดทำรายงานประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  56  และมาตรา  287  
วรรคสามกำหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ  และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการ
ดำเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใชจาย  และผลการดำเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2550  กำหนดใหหนวยงานรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได  โดยมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติขอมูลของ
ราชการ  พ.ศ.  2550  ไดใหความหมายของ  “ขอมูลขาวสาร”  หมายถึงสิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  
ขอมูล  หรือสิ่งใดๆ  ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะ
ไดจัดทำไวในรูปของเอกสารแฟมภาพ  หนังสือ  แผนผัง  แผนท่ี  ภาพวาด  ภาพถาย  ฟลม  การบันทึกภาพหรือเสียง  
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทำใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได   
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  ไดเห็นถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธจึงไดจัดทำรายงานประจำป
ข้ึน  เพ่ือใหการดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  เปนไปดวยความเรียบรอย
เปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและพัฒนางานประชาสัมพันธ  เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขาวสารการทำกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพ่ือประชาสัมพันธการดำเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภท
ตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
  3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยาง
ถูกตองและโปรงใส 
  3.3 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
  3.4 เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
  3.5 เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
  3.6 เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยาง

กวางขวาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1  เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2  ดำเนินการประชุม 
  6.3  มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ 
  6.4  ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
  6.5  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ   
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2541 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ  
32,000  บาท 

9.  ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
   ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  ซ่ึงออกแบบโดย
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของกิจกรรม 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล    แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

๓. วัตถุประสงค   
เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการใชจายงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใส  และอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลัง
ท่ีดี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

๖. วิธีดำเนินการ   
6.1 คณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 

ดำเนินการติดตามพรอมบันทึกขอมูลผานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช
จายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และรายงานผลการ
ดำเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ประโคนชัย  

6.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ประเมินผลการ
รายงานผล และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย  

6.3 ผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือใหสภาไดสอบถาม อภิปราย และมีขอ เสนอแนะ  
  6.4 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยพิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา วามีความสอดคลอง ความกาวหนาในการพัฒนาทองถ่ิน ฯลฯ 
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6.5 ผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น และปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

แยกเปน ๒ ชวงดังนี้   
ชวงท่ี ๑  ๑ - ๓๐ เมษายน ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการชวงเดือนตุลาคม  - มีนาคม  
ชวงท่ี ๒  ๑ - ๓๑ ตุลาคม ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการชวงเดือนเมษายน – กันยายน  

๘. งบประมาณดำเนนิการ  
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ    
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ  
  ผูบริหารเทศบาลใชเปนเครื่องมือติดตามการใชจายงบประมาณ ทำใหทราบถึงความกาวหนาการ
ดำเนินงานของโครงการ และทราบการตั้งงบประมาณหรือการวางแผนพัฒนาท่ีสนองตอบตอยุทธศาสตร 

ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดใหมีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9  กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจ
หนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลประโคนชัย
ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค   
  3.1  เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
  3.2  เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3  เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวน  11 ชองทาง 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดประชาสัมพันธบริเวณศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลประโคนชัย 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลประโคนชัยตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจำและให

ประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค/ไลทแอปพิเคชั่น ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
   จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

ลำดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “เผยแพรขอมูลการปฏิบัติงานประจำเดือน (จดหมายขาว)” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  56  และมาตรา  287  
วรรคสามกำหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ  และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการ
ดำเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใชจายและผลการดำเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดใหหนวยงานรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได  โดยมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติขอมูลของ
ราชการ  พ.ศ.  2550  ไดใหความหมายของ  “ขอมูลขาวสาร”  หมายถึงสิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  
ขอมูล  หรือสิ่งใดๆ  ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะ
ไดจัดทำไวในรูปของเอกสารแฟมภาพ  หนังสือ  แผนผัง  แผนท่ี  ภาพวาด  ภาพถาย  ฟลม  การบันทึกภาพหรือเสียง  
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทำใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได   
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  เทศบาลตำบลประโคนชัยไดเห็นถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธจึงไดจัดทำรายงานประจำป
ข้ึน  เพ่ือใหการดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  เปนไปดวยความเรียบรอย
เปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและพัฒนางานประชาสัมพันธ  เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขาวสารการทำกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

3.  วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยาง
ถูกตองและโปรงใส 
  2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
  3. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
  4. เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
  5. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต   
ผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยาง

กวางขวาง   

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1  เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2  ดำเนินการประชุม 
  6.3  มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ 
  6.4  ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
  6.5  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  120,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  ซ่ึงออกแบบโดยงาน
ประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 
 
 



-115- 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของมาตรการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตำบล  เมืองพัทยา  และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทำหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณ
ถัดไป ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของประชาชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ปได 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 

อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ  ใหนำโครงการพัฒนาไปจัดทำงบประมาณตามปท่ี
กำหนดไว กรณีท่ีจะนำโครงการพัฒนาท่ีอยูในปท่ี ๒ , ๓ หรือ ๔ ไปดำเนินการ จะตองเขาสูข้ันตอนของการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามระเบียบฯ และตองผานกระบวนการประชาคมทองถ่ิน เพ่ือสราง 
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

การจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ใหดำเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ในการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำ
ใหการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุณภาพ   

เพ่ือใหการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย นำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน งานวิเคราะห
นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน จึงไดจัดทำโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลข้ึน  

๓. วัตถุประสงค   
3.1 เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
3.2 เพ่ือใหประชาคมทองถ่ินรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
3.3 เพ่ือใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เปนกรอบใน

การจดัทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
  3.4 เพ่ือใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ในการ
ประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
เชิงปริมาณ สัดสวนผูเขารวมประชุมประชาคมระดับตำบล โดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

กรณีท่ีจัดใหมีการประชุมเพ่ือประชาคมครั้งแรก สัดสวนท่ีเขารวมประชุมไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไป
ใหใชสัดสวนผูเขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบล แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
โดยใชรูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามสัดสวนท่ีกระทรวง มหาดไทยกำหนด 

เชิงคุณภาพ แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลประโคนชัย ท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง 
 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
  6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 
  6.2 นายกเทศมนตรีรวมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย  รวมกันคัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมระดับตำบล 
  6.3 กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยคำนึงถึงความสะดวก
ของผูเขารวมประชุม และทำการแจง/ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน และใหทำ
การปดประกาศไวในท่ีเปดเผย 
  6.4 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชยั และประชาคมระดับตำบลพิจารณารางแผน 
พัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชยั 
  6.5 ผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

๘. งบประมาณดำเนินการ     
50,๐๐๐.-บาท   

๙. ผูรับผิดชอบ   
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   
10.1 เทศบาลตำบลประโคนชัยมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ท่ีเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยน แปลงไปใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและการจายขาด
เงินสะสม 

10.2 ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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10.3 สามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด และตอบสนองความตองการของประชาชน 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   แผนชุมชน คือ แผนพัฒนาชุมชนท่ีกำหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชนโดยเกิดจากการจัดการและ
กระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน  ซ่ึงรวมกันคิดและรวมกันกำหนดกิจกรรมข้ึนมาเอง  โดยใหความสำคัญกับการ
พ่ึงตนเอง เปนกิจกรรมท่ีตอบสนองตอปญหาและความตองการของชุมชน และเนนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน
เปนหลัก โดยเปนแผนท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหกับทุกคนในชุมชนไดรวมกันสำรวจขอมูล วิเคราะหปญหา 
กำหนดแนวทางแกไข และพัฒนารวมกัน 
    กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบรูณาการกระบวนการ
ทำงานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ในการสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดทำ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน 
เปนแนวทางการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน โดยใหเทศบาลเปนองคกรอำนวยการบูรณาการใหเกิดกระบวนการดังกลาว
ขางตน ภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนใหเปนฐานรากของการพัฒนาชุมชนทองถ่ินดวยกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน โดยมุงสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ ดำเนินงานพัฒนา
และแกไขปญหารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐในระดับอำเภอและจังหวัด โดยใชแผนชุมชน
ท่ีครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ยกระดับกระบวนการและกลไกการดำเนินงานใหเห็นความเชื่อมโยง ครอบคลุมพ้ืนท่ี
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนำสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยประชาชนเปนผู
ตัดสินใจภายใตขอมูลชุมชน 
   การสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  มิใช
เปนเพียงการวิเคราะหศึกษาปญหาของชุมชนแลวนำมากำหนดเปนแผนงาน/โครงการพัฒนาดานตางๆ เพ่ือแกไข
ปญหาของชุมชนเทานั้น แตแผนชุมชนเปนกระบวนการท่ีทำใหคนในชุมชนไดตระหนักถึงศักยภาพของตนเองท่ีมีอยู 
และสามารถดึงศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูมาทำใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของตำบล อำเภอ และจังหวัด  โดยผานกระบวนการสงเสริมการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน  เทศบาลตำบลประโคน
ชัยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนข้ึน   

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือคนหาศักยภาพของชุมชน รับทราบปญหาความตองการ และจัดเก็บขอมูลตางๆ ของชุมชน 
และสามารถนำไปกำหนดวิธีการในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนไดอยางถูกตอง   
   3.2 เพ่ือจดัทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใชเปนขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ  ภายในชุมชนดวย
ตนเอง ซ่ึงจะนำไปสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 
   3.4 เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของคนในชุมชน กอใหเกิดความรวมมือของคนใน
ชุมชนในการรวมกันคิด รวมกันทำ รวมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน 
   3.5 เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน วิถีชีวิตประชาธิปไตย และเกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ผูแทนครัวเรือน ผูนำชุมชน กรรมการชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร 
   6.2 ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ 
   6.3 ทำหนังสือแจงผูแทนครัวเรือน ผูนำชุมชน กรรมการชุมชน อสม. และประชาชนท่ัวไป ใหเขา
รวมประชุมการจัดทำแผนชุมชน 
   6.4 ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนชุมชนท้ัง ๑๖ ชุมชน  
   6.5 รายงานผลการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   5๐,๐๐๐.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.๑ มีขอมูลท่ีแสดงถึงสภาพความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย 
   10.๒ ทำใหทราบขอมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล วามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางไร 
   10.๓ หนวยงานราชการ องคกรเอกชน ประชาชน สามารถนำขอมูลในเบื้องตนไปวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานตางๆ ได 
   10.๔ ใชเปนฐานขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยตอไป 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให    
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไว
สำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
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3. วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
  2. เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลประโคนชัย 
  3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี 

สวนไดเสียท่ีเก่ียวของ  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  สรางความเชื่อม่ันไววางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1  จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  6.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
  6.3  นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ
จำเปนและเรงดวน 
  6.4  แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
   7.1  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 
   7.2  ทางโทรศัพทหมายเลข 044-671-368  ทางโทรสารหมายเลข 044-670459  
   7.3  ทางเว็บไซต 
   7.4  ทาง  Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang 
   7.5  ทาง ไลทแอปพิเคชั่น  
   7.6  ทางไปรษณีย 

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนได 
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
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  10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
  10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   คณะกรรมการชุมชน  เปนแกนนำท่ีสำคัญในการพัฒนาชุมชน  “การมีสวนรวมของประชาชน  คือ  
หัวใจของการพัฒนา” ท่ีจะสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดเกิดความรวมมือรวมใจในการพัฒนาชุมชน  เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูกัน รวมคิด รวมทำ รวมกันศึกษาปญหาและความตองการของชุมชนรวมกันแกไขปญหาชุมชนดวยตัวชุมชนเอง  
โดยชุมชนเพ่ือชุมชน  เพ่ือใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง  นาอยู  และยั่งยืน 
   ตามระเบียบเทศบาลตำบลประโคนชัย วาดวยกรรมการชุมชนยอย พ.ศ. 2544 หมวด 6 เรื่อง การ
ประชุม  ขอ 36  ใหมีการประชุมกรรมการชุมชนอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  ดังนั้น  กองสวัสดิการสังคมจึงไดจัด
กิจกรรมเชิญประธานชุมชนหรือตัวแทนเขารวมประชุมประจำเดือน เพ่ือปรึกษาหารือขอราชการตางๆ  

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือสรางความรักความสามัคคีใหเกิดข้ึนในกลุมองคกร 
   3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตางๆ 
   3.3 เพ่ือใหเกิดชุมชนเขมแข็ง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประธานชุมชนหรือตัวแทนกรรมการชุมชนท้ัง 16 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 –  2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   1. ทำใหเทศบาลไดรับทราบปญหาของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและแกไขปญหานั้นไดอยางถูกตอง 
   2. ทำใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร และนโยบายเรงดวนของทางราชการ 
   3. เปนการขจัดปญหาหรือเง่ือนไขความไมเขาใจในระหวางสวนราชการกับประชาชนไดระดับหนึ่ง 
   4. เปนการสนองตอบนโยบายของทางราชการท่ีมุงเนนการใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึงและ 
เปนธรรม 
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ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (1) และขอ 8 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตำบลประโคนชัย  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล  มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  เทศบาลตำบลประโคนชัยโดยงานนโยบายและแผน  จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาพัฒนา
เทศบาลตำบลประโคนชัยข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมชุมชนมากท่ีสุด 
3.3  เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในภาพรวม  ตามสภาพปญหาและความ 

ตองการอยางแทจริงของชุมชน 
 3.3 เพ่ือนำขอมูลปญหาความตองการของประขาคมไปพิจารณาประกอบการจัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาล 
 3.4 เพ่ือนำโครงการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปไปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และการจายขาดเงินสะสม 
 3.5 เพ่ือใชแผนพัฒนาเทศบาลเปนเครื่องมือในการประสานการพัฒนาใหสอดคลองท้ังในระดับ
สวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ินภายในจังหวัด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 แผนพัฒนาทองถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1  รวบรวมปญหาความตองการในการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการจัดทำแผน 

โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน ชุมชน และประชาชน รวมกันเสนอขอมูล 
6.2  วิเคราะหขอมูล  จัดลำดับความสำคัญ 
6.3  พิจารณารางแผนพัฒนาเทศบาลสามป  เพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน แลวประกาศใช 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 –  2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  เพ่ือเปนองคกรในการ
ยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและรางแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนา 
ในการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยดวย
ความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 

ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลประโคนชัย” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมชุมชนมากท่ีสุด 
3.2  เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในภาพรวม ตามสภาพปญหา 

และความตองการอยางแทจริงของชุมชน 
3.3 เพ่ือนำขอมูลปญหาความตองการของประขาคมไปพิจารณาประกอบการจัดทำ/ทบทวน

แผนพัฒนาเทศบาล 
3.4 เพ่ือนำโครงการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปไปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย

ประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และการจายขาดเงินสะสม 
3.5 เพ่ือใชแผนพัฒนาเทศบาลเปนเครื่องมือในการประสานการพัฒนาใหสอดคลองท้ังในระดับ

สวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ินภายในจังหวัด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  รางแผนพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกำหนด 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นการพัฒนา  โดยใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ปญหาความตองการ ขอมูล แผนชุมชน เปนแนวทางการพิจารณา  และจัดทำรางแผนพัฒนา  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 –  2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย มีคณะกรรมการสนับสนนุการจดัทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  
เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและรางแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล  
เพ่ือใชเปนแผนพัฒนา ในการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลประโคนชัยดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 

ลำดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2548 

หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล และความตองการท่ีแทจริงของ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย   
3.2 เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ี

ผูบริหารกำหนดไวหรือไม  และบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 
3.3 เพ่ือใหทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  และเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด รวมถึงสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนได  และนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตอไป  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
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6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 รวบรวมขอมูลการดำเนินงานของเทศบาลจากแผนพัฒนาสามป  เทศบัญญัติรายจายงบ 
ประมาณประจำป  และแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ  
 6.2 ประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการ รูปแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ประโคนชัย   

6.3 ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีดำเนินการจากเอกสารรายงานผล
การดำเนินงานและเอกสารฎีกาเบิกจายเงิน 

6.4  ดำเนินการออกตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีไดดำเนินงานโครงการในสวนของโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานและ 
ออกตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการของหนวยงาน/องคกร/กลุมท่ีขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล  

6.5  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการแลวนำเสนอเปนรายงานการติดตามและประเมิน  
ผลแผนพัฒนาประจำปงบประมาณ  และนำเสนอผูบริหาร  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และสภาเทศบาลตำบล
ประโคนชยั แลวประกาศใหประชาชนทราบตอไป  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 –  2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  
เพ่ือเปนองคกรในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและ
แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล ใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  ความตองการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 

ลำดับท่ี 8 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให    
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ 
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด 
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไว
สำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
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วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
  2. เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลประโคนชัย 
  3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี

สวนไดเสียท่ีเก่ียวของ  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  สรางความเชื่อม่ันไววางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

6.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
6.3  กรณีเปนเรื่องรองเรียนท่ีสามารถออกตรวจสอบหรือแกไขปญหาไดทันทีตามท่ีระเบียบหรือ 

กฎหมายกำหนด ใหนำเสนอตอคณะผูบริหารภายใน  ๑ วัน และแจงใหผูรองเรียนรับทราบผลการแกไขหรือผลการ
ตรวจสอบ (กรณียังไมไดแกไขปญหา) ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแจง 

6.4  กรณีเปนการรองเรียนท่ีสามารถออกตรวจสอบไดแตไมสามารถแกไขปญหาไดทันที ซ่ึงตองผาน 
การอนุมัติตัดสินใจจากผูบริหารหรือนำเขาท่ีประชุมผูบริหารหรือนำเขาสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเสนอเปนลาย
ลักษณอักษรตอผูบริหารภายใน ๒ วัน  เพ่ือพิจารณาสั่งการและใหนำเขาท่ีประชุมประจำเดือนของผูบริหารพนักงาน
เจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลประโคนชัยดวย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
   7.1  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 
   7.2  ทางโทรศัพทหมายเลข 044-671-368  ทางโทรสารหมายเลข 044-670459  
   7.3  ทางเว็บไซต 
   7.4  ทาง  Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang 
   7.5  ทาง ไลทแอปพิเคชั่น  
   7.6  ทางไปรษณีย 

8.  งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
  10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
   10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ลำดับท่ี 9 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
   ดวยเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีบทบาทและภารกิจในการดูแล
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดรับการบริการท่ีดี  ดังนั้นเทศบาลไดมีนโยบายกำหนดแนวทางการดำเนินการบริการประชาชน
ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเขาถึงความตองการของประชาชนรวมท้ังรับฟงความคิดเห็นความตองการ ความเดือดรอน 
ของประชาชน  เพ่ือรับทราบขอปญหาท่ีเกิดข้ึน และนำขอมูลท่ีไดมาบริหารจัดการนำสูแนวทางการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือเปนอีกชองทางในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนใน 

พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย  
3.2  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมและยกระดับการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งข้ึน  สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
  ตูรับฟงความคิดเห็น 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ตรวจสอบตูรับฟงความคิดเห็น เพ่ือนำมาเสนอในการจัดทำโครงการและรูปแบบเสนอผูบริหาร 

พิจารณาอนุมัติ 
6.2  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางการรับความคิดเห็น  

 6.3  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 –  2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
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9.  ผูรับผิดชอบ   
สำนักปลัด.  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
เปนชองทางในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนในพ้ืนท่ี 

เทศบาลตำบลประโคนชัย  

ลำดับท่ี 10 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “รับเรื่องราวรองทุกขผานทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย  Fanpang” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้งจะตองมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง  ขอกฎหมายท่ีถูกตอง 
และตองเปนธรรมกับทุกฝาย  เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการรับเรื่องราวรองทุกข  เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงได
จัดทำมาตรการรับเรื่องราวรองทุกผานทาง  Facebook :  เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang เม่ือดำเนินการตาม
ข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชน   
  3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี 

สวนไดเสียท่ีเก่ียวของ  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  สรางความเชื่อม่ันไววางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6.  วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
  6.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ
จำเปนและเรงดวน 
  6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  ใหบริการไดทุกเวลาราชการโดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
  7.1  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 
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  7.2  โทรศัพทหมายเลข 044-671-368  ทางโทรสารหมายเลข 044-670-459  
  7.3  ทางเว็บไซต 
  7.4  ทาง  Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang 
  7.5  ทาง ไลทแอปพิเคชั่น  
  7.6  ทางไปรษณีย 

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
  10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
  10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ลำดับท่ี 11 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “แจงผลการดำเนินการตามขอรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กำหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน  ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน  บริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน  มีการปรับปรุงภารกิจ
ใหทันสถานการณ  ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมิน 
ผลการใหบริการสม่ำเสมอ 

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพ่ือการดำเนินงานการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลประโคน
ชัยมีข้ันตอน/กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  3.2 เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด  ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอ
รองเรียนท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอ  และมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสาร 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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6.  วิธีดำเนินการ 
๖.๑ รับเรื่องการรองเรียน 

  ๖.๒ แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน 
  ๖.๓ ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามเรื่องท่ีรองเรียน 
  ๖.๔ เรียบเรียง วิเคราะห และแปรผล 
  ๖.๕ แจงผลการดำเนินงานใหผูรองเรียนทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

    (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 –  2565) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

   เจาหนาท่ีรับผิดชอบขอรองเรียนสามารถดำเนินการไดสำเร็จและแจงผลการดำเนินการเก่ียวกับขอ
รองเรียนใหผูรองไดรับทราบ 

ลำดับท่ี 12 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให    
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไว
สำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
  2. เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลประโคนชัย 
  3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี 

สวนไดเสียท่ีเก่ียวของ  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  สรางความเชื่อม่ันไววางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ 
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ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1  จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  6.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
  6.3  นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ
จำเปนและเรงดวน 
  6.4  แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
   7.1  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 
   7.2  ทางโทรศัพทหมายเลข 044-671-368  ทางโทรสารหมายเลข 044-670459  
   7.3  ทางเว็บไซต 
   7.4  ทาง  Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang 
   7.5  ทาง ไลทแอปพิเคชั่น  
   7.6  ทางไปรษณีย 

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนได 
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
  10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
   10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ลำดับท่ี 13 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “แจงผลการดำเนินการผานทาง Facebook :  เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpage” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ 
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กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจง
ผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค   
  3.1  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
  3.2  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  3.3  เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1  การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
  10.2  ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของมาตรการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๘ (๖) ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวนไมนอยกวา 
สามคนแตไมเกินหกคน รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจได 
รับการคัดเลือกอีกได 

ท้ังนี้ กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกในกรณีท่ีตำแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดำรง
ตำแหนง  ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนตำแหนงท่ีวางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง ซ่ึง 
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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทำให
ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกเขารวมปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการชุดดังกลาววางลง 

ประชาคมชุมชนตำบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยูในตำบลหรือชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบล เพ่ือรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบล  ซ่ึงเทศบาลตำบลมี
หนาท่ีจัดใหมีการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (ทุกชุมชน) 

ซ่ึงสัดสวนท่ีเขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ กรณีท่ีจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
ประชาคมชุมชนตำบลครั้งแรก สัดสวนท่ีเขารวมประชุมครั้งแรกไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไปใหใช
สัดสวนท่ีเขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบล แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ระยะ 
เวลาในการกำหนดประชุมประชาคมชุมชนตำบลใหเปนไปตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนั้นๆ 
 

๓. วัตถุประสงค   
3.1 เพ่ือดำเนินการแตงตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือก รวมเปน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเปนปจจุบนัและครบองคประกอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  3.2 เพ่ือรวมจัดทำรางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเก่ียวกับการ
จัดทำรางแผนพัฒนา 
  3.3 เพ่ือรวมพิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดำเนินงาน 

3.4 เพ่ือรวมพิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคนแต  ไมเกิน

หกคน 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
  6.1 นายกเทศมนตรีรวมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหารของเทศบาลตำบลระดับหัวหนาสำนัก ผูอำนวยการกอง รวมกันคัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมระดับ
ตำบล 
  6.2 กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยคำนึงถึงความสะดวก
ของผูเขารวมประชุม และทำการแจง/ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาไมนอยกวา     ๓ วัน และให
ทำการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย 

6.3 ท่ีประชุมกำหนดจำนวนผูแทนประชาคมและดำเนินการคัดเลือกกันเอง โดยใหปลัดเทศบาล
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

6.4 การเสนอชื่อผูแทนประชาคมชุมชนตำบลตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรองจำนวนอยางนอย ๒ คน  
และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม 
  6.5 หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก 
หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจำนวนท่ีกำหนด ใหประธานในท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ 
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โดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให
ไดไมเกินตามจำนวนท่ีกำหนด 
  ๖.6 ใหประธานในท่ีประชุมตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีอยูในท่ีประชุม และมิไดเปนผูไดรับการ
เสนอชื่อจำนวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 
  6.7 เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับเปนผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกจนครบ
จำนวนท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคนทำใหไมสามารถคัดเลือกได ใหท่ีประชุมจัดใหมี
การลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก  ใหใช
วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมกำหนด 
  6.8 แจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารเทศบาลเพ่ือออกคำสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารเทศบาลจัดทำเปน
คำสั่งของเทศบาลตำบลประโคนชัยและมีหนังสือแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
๒๕๖๑ -   ๒๕๖5 

๘. งบประมาณดำเนนิการ 

  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ    
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคนแต  ไมเกิน

หกคน 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของมาตรการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๙ (๓) ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวน สามคน รวม
เปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ สองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได 

ท้ังนี้ กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือก  ในกรณีท่ีตำแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดำรง
ตำแหนง  ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนตำแหนงท่ีวางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง ซ่ึง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทำให
ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกเขารวมปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการชุดดังกลาววางลง 

ประชาคมชุมชนตำบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยูในตำบลหรือชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบล เพ่ือรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบล  ซ่ึงเทศบาลตำบลมี 
หนาท่ีจัดใหมีการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (ทุกชุมชน) 
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ซ่ึงสัดสวนท่ีเขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ กรณีท่ีจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
ประชาคมชุมชนตำบลครั้งแรก สัดสวนท่ีเขารวมประชุมครั้งแรกไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไปใหใช
สัดสวนท่ีเขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบล แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมชุมชนตำบลใหเปนไปตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนั้น ๆ 

๓. วัตถุประสงค   
3.1 เพ่ือดำเนินการแตงตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือก รวมเปน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชยัใหเปนปจจุบันและครบองคประกอบ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  3.2 เพ่ือรวมจัดทำรางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
กำหนด จัดทำรางแผนการดำเนินงาน และจัดทำรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนสามคน 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

๖. วิธีดำเนินการ 
  6.1 นายกเทศมนตรีรวมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหารของเทศบาลตำบลระดับหัวหนาสำนัก ผูอำนวยการกอง รวมกันคัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมระดับ
ตำบล 
  6.2 กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยคำนึงถึงความสะดวก
ของผูเขารวมประชุม และทำการแจง/ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาไมนอยกวา     ๓ วัน และให
ทำการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย 

6.3 ท่ีประชุมกำหนดจำนวนผูแทนประชาคมและดำเนินการคัดเลือกกันเอง โดยใหปลัดเทศบาล
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

6.4 การเสนอชื่อผูแทนประชาคมชุมชนตำบลตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรองจำนวนอยางนอย ๒ คน  
และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม 
  6.5 หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก 
หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจำนวนท่ีกำหนด ใหประธานในท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ
โดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให
ไดไมเกินตามจำนวนท่ีกำหนด 
  6.6 ใหประธานในท่ีประชุมตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีอยูในท่ีประชุม และมิไดเปนผูไดรับการ
เสนอชื่อจำนวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 
  6.7 เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับเปนผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกจนครบ
จำนวนท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคนทำใหไมสามารถคัดเลือกได ให       ท่ีประชุมจัด
ใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก  ให
ใชวิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมกำหนด 
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  6.8 แจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารเทศบาลเพ่ือออกคำสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารเทศบาลจัดทำเปน
คำสั่งของเทศบาลตำบลประโคนชัยและมีหนังสือแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ    
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ   
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนสามคน 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางผานชองทางการประชาสัมพันธ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือประชาสันพันธใหผูท่ีสนใจท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ เอกชน  และประชาชนไดรับทราบขอมูล
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และเกิดความโปรงใส 
  3.2 เพ่ือเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ใหผูท่ีสนใจท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ 
เอกชน  และประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางท่ัวถึง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือใหผูท่ีสนใจท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ เอกชน  และประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางท่ัวถึง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , เผยแพรลงเว็บไซดของเทศบาล , ลงในระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐชองกรมบัญชีกลาง  (e-GP),  ปดประกาศ ณ ศูนยการจัดซ้ือศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ        
การจางระดับอำเภอ/จังหวัด,  ลงเว็บไซตและประกาศเผยแพรของทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย, เผยแพรไปยังสถานีวิทยุ
ชุมชน,  ปดประกาศ ณ ชุมชน  และสงไปยังผูมีอาชีพรับจาง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ชวงระยะเวลาตามแผนท่ีมีการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
  งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูท่ีสนใจท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ เอกชน  และประชาชนไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
ของหนวยงานไดอยางท่ัวถึง 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของมาตรการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๒๘ (๒) ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวน สองคนรวม
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ สองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได 

ท้ังนี้ กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือก ในกรณีท่ีตำแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดำรง
ตำแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนตำแหนงท่ีวางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง ซ่ึง 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทำให
ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกเขารวมปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการชุดดังกลาววางลง 

ประชาคมชุมชนตำบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยูในตำบลหรือชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบล เพ่ือรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบล  ซ่ึงเทศบาลตำบลมี
หนาท่ีจัดใหมีการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (ทุกชุมชน) 

ซ่ึงสัดสวนท่ีเขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ กรณีท่ีจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
ประชาคมชุมชนตำบลครั้งแรก สัดสวนท่ีเขารวมประชุมครั้งแรกไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไปใหใช
สัดสวนท่ีเขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบล แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมชุมชนตำบลใหเปนไปตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนั้นๆ 

๓. วัตถุประสงค   
3.1 เพ่ือดำเนินการแตงต้ังผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือก รวมเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเปนปจจุบันและครบองคประกอบ ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  3.2 เพ่ือรวมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.3 เพ่ือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.4 เพ่ือรวมรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนสองคน 
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๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

๖. วิธีดำเนินการ 
  6.1 นายกเทศมนตรีรวมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหารของเทศบาลตำบลระดับหัวหนาสำนัก ผูอำนวยการกอง รวมกันคัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมระดับ
ตำบล 
  6.2 กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยคำนึงถึงความสะดวก
ของผูเขารวมประชุม และทำการแจง/ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาไมนอยกวา     ๓ วัน  และให
ทำการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย 

6.3 ท่ีประชุมกำหนดจำนวนผูแทนประชาคมและดำเนินการคัดเลือกกันเอง โดยใหปลัดเทศบาล
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

6.4 การเสนอชื่อผูแทนประชาคมชุมชนตำบลตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรองจำนวนอยางนอย ๒ คน  
และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม 
  6.5 หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก 
หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจำนวนท่ีกำหนด ใหประธานในท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ
โดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให 
ไดไมเกินตามจำนวนท่ีกำหนด 
  6.6 ใหประธานในท่ีประชุมตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีอยูในท่ีประชุม และมิไดเปนผูไดรับการ
เสนอชื่อจำนวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 
  6.7 เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับเปนผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกจนครบ
จำนวนท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคนทำใหไมสามารถคัดเลือกได ให       ท่ีประชุมจัด
ใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก  ให
ใชวิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมกำหนด 
  6.8 แจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารเทศบาลเพ่ือออกคำสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารเทศบาลจัดทำเปน
คำสั่งของเทศบาลตำบลประโคนชัยและมีหนังสือแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดำเนนิการ  
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ    
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ   
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลท่ีประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนสองคน 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย” 
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๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของมาตรการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาพรวม และการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร กำหนดใหมีการเก็บขอมูลและรายงานปละ ๑ ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

การประเมินผลเปนสิ่งหนึ่งท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินงาน  เพราะผลท่ีไดจากการประเมินถือเปน
ขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนำไปใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินงานตอไป ซ่ึงข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน  

การประเมินผลการดำเนินงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานโครงการท่ีกำหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานโครงการท่ีไดดำเนินงานไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตาม
แผนงานท่ีกำหนดไวหรือไม นอกจากนี้ การประเมินผลการดำเนินงานยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ  โดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 
  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึง
ผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได “การประเมินผล” จึง 
เปนเครื่องมือสำคัญท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร 

๓. วัตถุประสงค   
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
ความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยาง ไดแก สวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน 

คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน ๑,๐๐๐ คน ตอการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลประโคนชยัในภาพรวม   

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

๖. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามแบบท่ี ๓/๒ แบบ

ประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และแบบท่ี ๓/๓ แบบประเมิน
ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร ตามแบบประเมินของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน แลวใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถาม และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 
๑ ครั้ง 

6.2 ใชแบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร รายงานผลสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย  
 6.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย รายงานผลสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนตอผูบริหารเทศบาล เพ่ือใหผูบริหารเทศบาลเสนอตอสภาเทศบาล และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล พรอมท้ังประกาศผลการประเมินผลความพึงพอใจใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวัน  
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดำเนนิการ  
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ    
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ   
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
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มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม “การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาล  โนนสะอาด จึงไดมี
การจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนดเปนประจำ ทุกป 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีทราบตามแบบท่ี
ระเบียบฯ กำหนด 
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
  3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม  เพ่ือ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
  10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การติดตามประเมินผลเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการติดตามประเมินผลจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยง 
ของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
และสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
  เทศบาลตำบลประโคนชัยพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการติดตามประเมินผลให
เปนไปอยางมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลประโคนชัยข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2 เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือติดตามประเมินผลการทำงานขอหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

๖. วิธีดำเนินการ 
  3.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
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  3.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
  3.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 –  2565) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ 

๙. หนวยงานรับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
  10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
หลักการบริหารราชการแผนดินใหมีประประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

จำเปนท่ีจะตองใชระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  กลาวคือเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของไดเขา 
มามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดำเนินงานของรัฐท้ังทางตรงและทางออม  เพ่ือท่ีรัฐจะไดยึดเอา
ประชาชนเปนศูนยกลางในการดำเนินการ  และจะไดตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนหลักสากล  และไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550  ตลอดจนถึงรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบนั  นอกจากนี้ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของ
และใหอำนาจประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินการรวมกับรัฐหรือตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐอีกหลายฉบับ อาทิ  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
ท่ีดี พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
เปนตน 
  ซ่ึงท่ีผานมาแมวาหลายหนวยงานจะพยายามแสวงหาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาคประชาชน
แตการดำเนินการของหลายหนวยงานหลายองคกรกลับดำเนินการในลักษณะของการเขาไปจัดตั้ง  สรางเครือขายภาค
ประชาชนท่ีภาครัฐกำกับใหเขารวมปฏิบัติงานกับภาครัฐ  อยางไรก็ตามการดำเนินการดังกลาวอาจจะสามารถสราง
ภาคีเครือขายจำนวนมากได  แตก็ขาดพลังผลักดันและความเขมแข็งในการดำเนินการและไมสอดคลองกับหลักการ
ดำเนินงานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  พระราชทานไวในเรื่องของการพัฒนาคน “ตองระเบิดจากขางใน” นั้น
หมายความวา  ตองมุงพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนท่ีเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมท่ีจะ 
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รับการพัฒนาเสียกอน  แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก  มิใชการนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเขาไปหา
ชุมชนและหมูบาน  ซ่ึงหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว  จึงไมสามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและนำไปสูความลมสลายได 
  ปญหาการทุจริตในสังคมไทยไดทวีความรุนแรงข้ึน  แตประชาชนไทยสวนใหญในสังคมยังไมทราบ 
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตนเองโดยตรง  และเห็นวาเปนเรื่องไกลตัวหรือในบางสวนเห็นวาการทุจริตสามารถทำได  
ถาตัวเองไดประโยชนดวย  ซ่ึงทัศนคติเหลานี้เปนผลมาจากกระบวนการท่ีผานมายังไมไดทำใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตอตานการทุจริตอยางแทจริง  ซ่ึงในปจจุบันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ท่ีไดชื่อวาเปนฉบับปราบปราม
การทุจริต  ไดกำหนดในหมวด 5  หนาท่ีของรัฐ มาตรา 63  “รัฐตองสงเสริม  สนับสนุน  และใหความรูแกประชาชน
ถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด  รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใน
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานหรือชี้เบาะแส  โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตาม 
ท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 -  2565) ข้ึน ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม
สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปองกันและขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

3.2 เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงานองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จำนวน  2  รอบ  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  และแผนปฏิบัติการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ 
  6.6 ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  และแผนปฏิบัติ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ 
  6.7 ดำเนินการตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  และ
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ 
  6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

 - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถดำเนินการได 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการ “การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาล เปนบุคลากรท่ีมีความสำคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญ
ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการ
สรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบาน 
เมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ี
กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  
  ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
  3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ  ได
คนดี คนเกงเขามาทำงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  

6. วิธีดำเนินการ  
 6.1 จัดสงหนังสือประชาสัมพันธไปองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  6.2 ประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th  และ Facebook : เทศบาล
ตำบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณ  
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวา   
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “การปดประกาศ/การประชาสัมพันธ ผานส่ือออนไลนเกี่ยวกับงานงบประมาณ การรับ 
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ” 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือประชาสันพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการไดถูกตอง ชัดเจน 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการไดหลายชองทาง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบงานงบประมาณ การรบัจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสนิของทาง
ราชการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว และท่ัวถึงกันใหมากท่ีสุด 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย, ปดประกาศท่ีชุมชนในเขตเทศบาลตำบล    
ประโคนชัย, ลงเว็บไซคของเทศบาล, ลงวารสารของเทศบาล, ลงไลนสาธารณะของเทศบาล, ลง Facebook ของ
เทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณ  
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนไดรับทราบงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทาง
ราชการไดอยางท่ัวถึง 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “การจัดทำแผนการใชจายเงิน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548, (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 23 กันยายน 2558 หมวดท่ี 1 ขอความท่ัวไป ขอ 5 (22) “แผนการใชจายเงิน” 
หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายเงินของหนวยงานผูเบิกในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงหนวยงานผูเบิกไดยื่น
ตอหนวยงานคลัง ทุกระยะสามเดือน 
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 3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือแกปญหาในการใชจายเงินงบประมาณ 
  3.2 เพ่ือใหสามารถดำเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงคของเทศบัญญัติ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  หนวยงานผูเบิกทุกหนวยของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
6. วิธีดำเนินการ 
  ใหหนวยงานผูเบิกทุกหนวยยื่นแผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังเปนรายสามเดือน เพ่ือท่ี
หนวยงานคลังจะไดรวบรวมเปนแผนการใชจายเงินรวมของเทศบาลตำบลประโคนชัย และนำเสนอใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  สามารถใชจายเงินงบประมาณไดตามกำหนด 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมฟงการประชุมสภาเทศบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทในการกำหนด
นโยบายการดำเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยประชาชนสามารถเขาไปมีสวน
รวมในลักษณะของการรวมคิดรวมพิจารณาการตัดสินใจและรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนรวมตรวจสอบ
และแกไขปญหาในทองถ่ิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย  ดังนั้น เพ่ือเปนการสราง
กระบวนการมีสวนรวม  และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย  สมาชิก
สภาเทศบาล  และสวนราชการตางๆ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย จึงดำเนินการสงเสริมกระบวนการการมีสวน
รวมของประชาชนในการเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกสมัยการประชุม  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมกระบวนการสรางความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางในการสงเสริมขาวสาร  องคความรูใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขอกฎหมาย 

กำหนด 
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4. เปาหมาย 
  - คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
  - หนวยงานราชการภายในอำเภอประโคนชัย 
  - โรงเรียนในเขตเทศบาล  (การมีสวนรวมของเยาวชน) 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย 
 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 จัดทำหนังสือเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย  ประกอบดวย 
   - คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
   - หนวยงานราชการภายในอำเภอประโคนชัย 
   - โรงเรียนในเขตเทศบาล  (การมีสวนรวมของเยาวชน) 
 6.2 จัดทำจดหมายขาวเทศบาลตำบลประโคนชัยเพ่ือเผยแพรขาวสารกิจกรรมการประชุมสภา
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 6.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยผานทาง Website : 
www.prakonchai.go.th  และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
    (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
  

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ปดประกาศ/การประชาสัมพันธผานส่ือออนไลนรายงานผลการดำเนินการโครงการ

ทุกข้ันตอน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
   มติคณะรัฐมนตรี  แจงตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202 /ว 1  ลงวันท่ี 3 
มกราคม 2537  เรื่องมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เห็นชอบในหลักการตาม
มาตรการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผนดินเสนอ โดยใหสวนราชการถือปฏิบัติจนถึงปจจุบัน ซ่ึงตอมาบางมาตรการไดมีการ
ผอนปรนใหกับผูรับจางเนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  มาตรการดังกลาวสามารถปองกันการสมยอมในการ
เสนอราคาไดในระดับหนึ่ง  แตยังปรากฏเปนขาวคราวอยูเสมอประการหนึ่งวายังมีการพยายามปดก้ันขาวการ 
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ประกวดราคาไมใหแพรหลาย ซ่ึงแนนอนการท่ีจะสามารถดำเนินการปดขาวไดก็ตองมีเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของใน
สวนตาง ๆ ใหความรวมมือ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัยไดตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้  จึงไดกำหนดมาตรการใหให
ความสำคัญในเรื่องของการปดประกาศและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนเก่ียวกับงานงบประมาณ  งานการคลัง  
งานการเงิน  และงานพัสดุ   

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเขาถึงงาย 
  3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
  3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
  มีขอมูลประเภทตางๆ  เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี  และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท
ข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ   
  จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 
   -  แผนพัฒนาทองถ่ิน 
   -  งบประมาณรายจายประจำป 
   -  แผนการดำเนินงาน 
   -  แผนอัตรากำลัง 
   -  แผนการจัดหาพัสดุ 
   -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   -  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
   -  ขอมูลรายรับและรายจาย 
   -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   -  รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
   -  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 
   -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   -  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ   
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2565)  

8.  งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  จำนวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 

ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “การจัดทำแผนพัสดุจัดซ้ือจัดจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือใหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบในการบริหารงาน
พัสดุ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของแตละกองในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ประจำป 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง เปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และถูกตองตามระเบียบ 
  3.2 เพ่ือใหหนวยงานเจาของงบประมาณ ไดรับพัสดุท่ีถูกตองตรงตามแผนการจัดหาพัสดุ 
  3.3 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสารในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานอยางท่ัวถึง 
และไดรับประโยชนในการดำเนินการของหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงาน  มีการดำเนินการจัดหาพัสดุใหเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุประจำป 
ตรงตามกำหนดระยะเวลาการจัดหา 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำแบบ  (ผด. ๑)  แบบ (ผด.๒) และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง (ผด.๕) (สำหรับ
ครุภัณฑท่ีมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีมีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)  

6.2 ประกาศใชแผนการจัดหาพัสดุ  พรอมท้ังดำเนินการเผยแพรใหประชาชนทราบ โดยการปด 
ประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , เผยแพรลงเว็บไซดของเทศบาล และสงสำเนาให สตง.    

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ภายในวันท่ี  15  ตุลาคมของทุกป 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  หนวยงานเจาของงบประมาณ สามารถดำเนินการไดตามแผนการจัดหาพัสดุ ไดพัสดุท่ีถูกตอง และ
ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
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๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “จัดทำหนังสือกฎหมายและระเบียบเพ่ือใชประโยชนในการพิจารณาของสภา

เทศบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกลไก
สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน  มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระสวนกลางก็ 
จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง  
เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน  นอกจากจะทำใหเทศบาลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพ  ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการทุจริต 
   เทศบาลตำบลประโคนชัยจงึไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจ 
สอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
  3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกคนมีหนังสือกฎหมายและระเบียบเพ่ือใชประโยชนในการ
พิจารณาของสภา 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีการดำเนินงาน 
  6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
  6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
    (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “การตั้งกระทูคำถามหรือการอภิปรายสอบถามการบริหารงานของผูบริหารในสภา” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกลไก
สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน  มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง  
เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน  นอกจากจะทำใหเทศบาลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวม  และมี
ประสิทธิภาพ  ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการทุจริต 
   เทศบาลตำบลประโคนชัยจงึไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจ 
สอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
  3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกคนสามารถต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภา
เทศบาล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีการดำเนินงาน 
  6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
  6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
    (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “สมาชิกสภาเขารวมเปนคณะกรรมการตางๆ” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกลไก
สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน  มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง  
เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน  นอกจากจะทำใหเทศบาลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวม  และมี
ประสิทธิภาพ  ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการทุจริต 
   เทศบาลตำบลประโคนชัยจงึไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจ 
สอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
  3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีคำสั่งแตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีการดำเนินงาน 
  6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
  6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
    (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “จัดใหมีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจ
หนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลคลองจิกได
งายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค   
  3.1  เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
  3.2  เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3  เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวน  11 ชองทาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดประชาสัมพันธบริเวณศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลประโคนชัย 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลประโคนชัยตามชุมชน/หมูบาน 
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-  ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
-  ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจำและให 

ประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค/ไลทแอปพิเคชั่น ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ   
 (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
   จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให    
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ 
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด 
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไว
สำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
  2. เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลประโคนชัย 
  3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี

สวนไดเสียท่ีเก่ียวของ  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  สรางความเชื่อม่ันไววางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ 
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จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

6.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
6.3  กรณีเปนเรื่องรองเรียนท่ีสามารถออกตรวจสอบหรือแกไขปญหาไดทันทีตามท่ีระเบียบหรือ 

กฎหมายกำหนด ใหนำเสนอตอคณะผูบริหารภายใน  ๑ วัน และแจงใหผูรองเรียนรับทราบผลการแกไขหรือผลการ
ตรวจสอบ (กรณียังไมไดแกไขปญหา) ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแจง 

6.4  กรณีเปนการรองเรียนท่ีสามารถออกตรวจสอบไดแตไมสามารถแกไขปญหาไดทันที ซ่ึงตองผาน 
การอนุมัติตัดสินใจจากผูบริหารหรือนำเขาท่ีประชุมผูบริหารหรือนำเขาสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเสนอเปนลาย
ลักษณอักษรตอผูบริหารภายใน ๒ วัน  เพ่ือพิจารณาสั่งการและใหนำเขาท่ีประชุมประจำเดือนของผูบริหารพนักงาน
เจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลประโคนชัยดวย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
   7.1  สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 
   7.2  ทางโทรศัพทหมายเลข 044-671-368  ทางโทรสารหมายเลข 044-670459  
   7.3  ทางเว็บไซต 
   7.4  ทาง  Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang 
   7.5  ทาง ไลทแอปพิเคชั่น  
   7.6  ทางไปรษณีย 

8.  งบประมาณดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
  10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
   10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม “การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
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2. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาล  โนนสะอาด จึงไดมี
การจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนดเปนประจำ ทุกป 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีทราบตามแบบท่ี
ระเบียบฯ กำหนด 
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
  3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม  เพ่ือ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
   10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “เขารวมเปนเครือขาย อปท.โปรงใส หัวใจคุณธรรม”  

2. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงหนาท่ีในการใหบริการ
สาธารณะดานตาง ๆ ซ่ึงการดำเนินการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน และไดสมัครเขารวมเปน “เครือขาย 
อปท. โปรงใส หัวใจคุณธรรม” เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสามารถพัฒนาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 
ดานการปองกันการทุจริต เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เพ่ือนำไปสูการดำเนินการกำหนดแผนปฏิบัติการดานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหเปนการสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน Intergrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช.เสนอเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Inter Assessment)  และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของ
สำนักงาน ป.ป.ช เขาดวยกัน โดยมุงใหเกิดการบริหารงาน ท่ีโปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557  เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน 
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคม
และผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนมาตรการหรือนโยบายของรัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561- 
2565)  ประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบลประโคนชัย และประกาศเจตจำนง
ตอตานการทุจริตของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางใหทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยดำเนินการดาน
การปองกันการทุจริตไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสูการพัฒนาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต เพ่ือสรางเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารราชการดวยความ
โปรงใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และเปนการตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ตอบสนองตอมาตรการหรือนโยบายของรัฐดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ซ่ึงเปนการ
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
  2. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีจิตสำนึกในการเปน
ขาราชการท่ีดี ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
  3. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็ง 
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   4. เพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
   ๕. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 
   6. เพ่ือการพัฒนาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต และสราง
เครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารราชการดวยความโปรงใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ๑. ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจำของเทศบาลตำบลประโคนชัย ตลอดจนประชาชนมี
จิตสำนึกในเรื่องของความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชอำนาจหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบ 
   ๒. เทศบาลตำบลประโคนชัย มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเจาหนาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว 
โปรงใส 
   ๓. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   ๔. สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม 
   5. บุคลากรและประชาชนทุกภาคสวนมีจิตสำนึกท่ีดีและมีศักยภาพในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย   

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
  เขารวมในกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการ
ปองกันการทุจริต และพรอมสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางพัฒนาเปนองคกรตนแบบ ดานการปองกันการ
ทุจริต ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด อาจเขาศึกษาเรียนรูท่ีศูนยฝกอบรมดานการปองกัน  
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต และเขาไปมีสวนชี้ชวนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนๆ ไดใหความสำคัญและกำหนดใหมาตรการ/แนวทางการพัฒนาระบบการปองกันการทุจริต เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนนั้นไดรวมเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตตอไป 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
     (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –  2565) 

8. งบประมาณ  
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
          ๑. การบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย เปนไปอยางโปรงใส ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และพนักงานเทศบาลมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซ่ือสัตยสุจริต 
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    2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย 
    3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   4. การดำเนินการดานการทุจริตมีความเปนระบบ ถูกตอง และรวดเร็ว 
   5. เกิดการสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริต เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมใหทุกภาคสวนมีจิตสาธารณะและ
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการสนับสนุนการดำเนนิงานศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหาร                  

ราชการสวนทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล   
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 2553 ขอ 12 วรรคสาม กำหนดวา “ใหมีสถานท่ีกลางสำหรับเปนศูนยรวม
ขาวการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามหลักเกณฑท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กำหนด” หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1994 ลงวันท่ี 30  กันยายน 2550  
เรื่อง การปองกันการทุจริตเก่ียวกับการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 5 และขอ 7 กำหนดวา “ใหศูนย  
รวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตำบลระดับอำเภอ  ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2538 เปนสถานท่ีกลาง” และใหหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินท่ีใชสถานท่ีกลางดำเนินการตามระเบียบจะตองรวมกันรับผิดชอบคาใชจายท่ีเปนเจาภาพเปน
ผูดำเนินการจัดหาแทนหรืออาจสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการท่ีตั้งของสถานท่ีกลางดำเนินการแทนก็ได 
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และศูนยประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไป
ดวยดวยเรียบรอย อำเภอประโคนชัย รวมกับองคการบริหารสวนตำบลบานไทร จึงไดจัดทำโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินและศูนยประสานแผนพัฒนาทองถ่ินอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนสถานท่ีกลางในการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอำเภอ 
ประโคนชัยดำเนินไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส ประชาชนทุกตำบลในอำเภอประโคนชัยเขามามีสวนรวมในการ
จัดหาและตรวจสอบทุกข้ันตอนและลดปญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมการรับรูขอมูลขาวสารใหกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนใน
อำเภอประโคนชัยนำไปปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ืออำนวยความสะดวก สงเสริมสนับสนุน ฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยการบริหารสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอำเภอประโคนชัยและประชาชนท่ัวไป 
  3.4 เพ่ือเปนศูนยรวมพบปะ แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นรวมกันอันจะนำไปสูการแกไข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  3.5 เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑท่ีจำเปนสำหรับใชในการปฏิบัติงานของศูนยรวมขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจางฯ ตลอดจนมีบุคลากรรับผิดชอบประจำศูนยรวมขอมูลขาวสาร 
  3.6 เพ่ือใหมีสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม และสะดวกตอการบริหารผูคา เอกชน และประชาชนท่ี
ประสงครวมเสนอการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.7 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอำเภอประโคนชัย มีสถานท่ีกลางรวมขอมูลตางๆ 
เชน การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปและอำนวยความ
สะดวกแกประชาชนในระดับอำเภอ 

4. เปาหมาย 
  4.1 ประชาชนทุกตำบลสามารถตรวจสอบการดำเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมเร็วและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
  4.2 กระบวนการในการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอำเภอ                
ประโคนชยั มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  4.3 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป สามารถรับรู รับทราบ รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูศึกษา 
ระบบการจัดซ้ือจัดจาง และมีสวนรวมในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางฯ 
  4.4 เปนสถานท่ีกลางในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ ท่ีรองรับ
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
  4.5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑสำนักงานท่ีจำเปนเพ่ือใชในงานไวประจำศูนย 
  4.6 จางเหมาพนักงานประจำศูนยฯ เพ่ือดูแลอำนวยความสะดวก ทำความสะอาดและรับผิดชอบ
ประจำศูนยฯ  
  4.7 จัดระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางฯ 
  4.8 จัดประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติราชการหรือฝกอบรมสัมมนาดานตางๆ ท่ีมีความจำเปนในการ
ปฏิบัติราชการและท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางฯ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินและศูนยประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินอำเภอประโคนชัย ท่ีวาการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดำเนินการ  
  6.1 ประชุมคณะกรรมการประจำศูนยรวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินอำเภอประโคนชัย เพ่ือรับทราบวิธีปฏิบัติและแลวแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ เพ่ือนำเสนอ 
รวมท้ังใหความเห็นชอบรวมกันในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และมอบหมายภารกิจใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติเพ่ือใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
  6.3 มอบหมายใหหนวยการบริหารสวนทองถ่ินแหงใด แหงหนึ่งเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
  6.4 รวมบูรณาการบริหารจัดการรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 17 แหง 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ และสรุปรายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณ  
  12,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  10.1 ทำใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอำเภอประโคนชัย สามารถดำเนินงาน
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
  10.2 ทำใหการจัดซ้ือจัดจางหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอำเภอประโคนชัย        
มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  10.3 ทำใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอำเภอประโคนชัย มีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอำเภอ 
  10.4 ทำใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป สามารถรับรู รับทราบ รวมท้ังเปนแหลงเรียนรู
ศึกษา ระบบการจัดซ้ือจัดจาง และมีสวนรวมในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางฯ 
  10.5 ทำใหเปนสถานท่ีกลางในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ 
ท่ีรองรับระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
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ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  พ.ศ. 2561 - 2565 

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

ตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2567 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับ
นโยบายของ    พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560 -2564) และใหหนวยงานภาครฐัจัดทำแนวทาง มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ   

  สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีหนังสือ ดวน ท่ี บร 0023.4/ว 847 ลงวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2564 แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
ใหรายงานผลโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตใหสำนักงาน ปปช.ทราบ จำนวน 
2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-Planacc) 

  ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
เกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย (พ.ศ.2561 – 2565 ) ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัยตอไป ปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้     

ประกาศ  ณ  วันท่ี   21   ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
        (นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย) 
           นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย 
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