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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    
4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลประโคนชัย 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 กฎระเบยีบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิด
การทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให   
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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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 คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2.  หลักการเหตุผล  
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 

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

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

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3  เริ่มจาก   
ป พ.ศ. 2560  จนถึงป พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม 
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดชันีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  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 - 2564)  เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต  ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4  ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลประโคนชัยตอไป  และเพ่ือใหเกิด
การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล  ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต  

 

วิสัยทัศน 
  “บริหารงานดวยความซ่ือสัตย โปรงใส จริงใจ ตรวจสอบได  ภายใตหลักธรรมาภิบาล” 

คําอธิบายวิสัยทัศน 
  เทศบาลตําบลประโคนชัย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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 
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

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

หมายเหตุ 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  
ไมทนตอการทุจริต ความตระหนักแกบุคลากร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน      
 ท้ังขาราชการการเมืองฝาย 1.1.1 (2) โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย   40,000 40,000 40,000 40,000  
 บริหาร ขาราชการการเมือง 1.1.1 (3) โครงการจัดงานวันเทศบาล   40,000 40,000 40,000 40,000  
 ฝายสภาทองถ่ิน และฝาย 1.1.1 (4) โครงการอบรมจัดทําสมรรถนะการ 100,000 100,000 100,000 100,000  
 ประจาํขององคกรปกครอง 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 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การสรางจิตสํานึกและ 1.2.1 (1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 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  
  เทศบาลตําบลประโคนชัย      
  1.2.1 (4) โครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและ 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  
  ทะเบียนทรัพยสิน      
  1.2.2 (2) โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษา   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  
  ทฤษฎีใหมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.2.3 (2) โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแก 70,000 70,000 70,000 70,000  
  ประชาชน      
  1.2.3 (3) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุง 50,000 50,000 50,000 50,000  
  จอมกระยาสารทประโคนชัย      
 1.3 การสรางจิตสํานึกและ 1.3.1 (1) โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 160,000 160,000 160,000 160,000  
 ความตระหนักแกเด็กและ 1.3.1 (2) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงและ 120,000 120,000 120,000 120,000  
 เยาวชน สงเสริมการอาน      
  1.3.1 (3) โครงการชมรมหนูรักหองสมุด - - - -  
  1.3.2 (1) โครงการอบรมกฎหมายทองถ่ิน 30,000 30,000 30,000 30,000  
  1.3.2 (2) กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสใหเยาวชน      
  เขารวมรับฟงการประชุมสภา”      
  1.3.3 (1) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน 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  
  18  โครงการ      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ 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      
 ปฏิบัตริาชการ 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”      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ 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 สั่งการ        
  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 

หมายเหตุ 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 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริมบทบาท 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  
  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  
  ประจําเดือน (จดหมายขาว)”      
 3.2 การรับฟงความคิดเห็น  3.2.1 (1) โครงการเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนา 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  
 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 

หมายเหตุ 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 - - - -  
  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย”      
  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 

หมายเหตุ 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 - - - -  
  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย”      
  3.3.3 (2) กิจกรรม “การประเมินผลการดําเนินงาน - - - -  
  ของเทศบาลตําบลประโคนชัย”      
        

มิติท่ี 3 รวม 10  มาตรการ    13  กิจกรรม 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 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 มาตรการ “การจัดทํารายงานการควบคุม - - - -  
ปรับปรุงกลไกในการ รายงานการควบคุมภายใน ภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”      
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”      
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ 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  
  ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหาร      
  ราชการสวนทองถ่ิน      

มิติท่ี 4 รวม 12  มาตรการ   4  กิจกรรม 12,000 12,000 12,000 12,000  
  1  โครงการ      
 

 



สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทจุริต   

 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจาํขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

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
ประโยชนสวนตวัเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  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 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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  เม่ือ
วันท่ี 18 มีนาคม 2448 ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจการปกครองใหแกประชาชนอันเปนการวางรากฐาน
ท่ีสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และเปนการพัฒนาไปสูการกําหนดนโยบายแหงรัฐในการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  สามารถเปนกลไกในการ
พัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน  โดยกระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
วันทองถ่ินไทยข้ึนตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี อาทิ กิจกรรมสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล การใหบริการ
ประชาชนเพ่ิมเติมจากท่ีเคยปฏิบัติเปนประจํา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  การจัดประชุมสัมมนาหรือเวทีสาธารณเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบําบัด
ทุกข  บํารุงสุขใหกับประชาชน  การพัฒนาทองถ่ินตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  หรือกิจกรรมพัฒนา
อ่ืนๆ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมและความสมานฉันทของประชาชน เพ่ือใหสาธารณชนไดเห็นความสําคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ขาราชการ  พนักงานและลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลประโคนชัย ซ่ึงมีหนาท่ีในการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน  ไดจัดโครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใหแกเทศบาลตําบลประโคนชัย ได
มุงม่ันในการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพแกประชาชนยิ่งข้ึนไป 

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 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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  กําหนดใหวนัท่ี  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 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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 2561 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 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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 ใหคําชี้แนะและประเมินผลการปฏิบั ติงานของ

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  เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและ
ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลประโคนชัยเพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
  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 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

 8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
  สํานักงานปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางเทศบาลตําบลประโคนชัย ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาํบลประโคนชัย 

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
หนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร  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 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  

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 เพ่ือสรางความเชือ่ม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
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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 จังหวัดบุรีรมัย 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  

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 โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจาํนวนท่ีคณะกรรมการ 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  จังหวัดบุรีรมัย 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  
 

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 
   “การพัฒนาทรัพยากรมนษุย” เปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกร พัฒนาตําบล และการพัฒนา
ชาติ  การใหการศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรของผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชนเปนเรื่องท่ีหนวยงานของรัฐ
จะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง และเพ่ือใหกรรมการชุมชนไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง สามารถเปน
ผูนําในการทําหนาท่ีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดแนวทางพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซ่ึงในการดําเนินงานดังกลาวจําเปนตองมีการ 
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ฝกอบรมดานวิชาการอยางสมํ่าเสมอ  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 
   4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
   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 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัยในการขอรบัคําปรึกษา
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 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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  จังหวัดบุรีรัมย 

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 
   4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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 
 
 
 



-35- 

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 และแผนดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
   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 
   4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
   50,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
   งานพัฒนาชุมชน   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลประโคนชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.๑ เกิดความตระหนักและความรวมมือแกกลุมเปาหมายในการปองกัน เฝาระวังความรุนแรงใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถนําไปสูการวิเคราะหปญหา และแผนดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
   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 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  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 
   4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  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
สูงสุดคือ 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  
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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 เพ่ือเปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับประเทศ 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  ท่ี
กําหนดใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถายโอนภารกิจและงบประมาณแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีองคการและปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีเทศบาล
ตําบลประโคนชัย จัดทําเพ่ือใหการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมไดผลอยางจริงจังและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค 

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  

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 
   “เศรษฐกิจพอเพียง18”  เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 1 8 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 
   4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

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 
   3.318 เพ่ือ18สงเสริมและจัดตั้งกลุมอาชีพในเทศบาลตําบลประโคนชัย 
   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 
4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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
พระราชบัญญัติเทศบาล 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   
วันเสารท่ี 13  มกราคม 2561 

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 ชั่วโมงวันหยุด 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 
4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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 18“การอาน” 18โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานใน   
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 
4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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 จัดเตรยีมแบบทดสอบ และแบบประเมิน 
  ๖.6 ดําเนินการฝกอบรม โดยวิธีการบรรยายและตอบขอซักถาม แลกเปลี่ยนความรู ทํากิจกรรมกลุม 
  6.7 ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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   
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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  จังหวัดบุรีรัมย 
 

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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
  

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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

  6.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการจดัอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 
ดูงาน 
  6.3 จัดอบรมและนําคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลประโคนชัยไปทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
  6.4 ติดตามประเมินผลหลังการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ     
4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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. 2564  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 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 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  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 ซ่ือสัตยสุจริต 
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  ๔  ป  ของเทศบาลตําบลประโคนชัย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย  1  ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย  1 ครั้ง 
  4.2 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 



  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

-59- 

  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั 
  10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ประกาศกําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตําบลประโคน

ชัย”  

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  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  
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

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 

http://www.prakonchaicith.com/


  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการ 
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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
พนกังานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย 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 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคน
ดี  คนเกงเขามาทํางาน 

4. กลุมเปาหมาย 
  จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย  

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



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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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 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 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 จาํนวน 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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 



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. งบประมาณดําเนินการ 
  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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  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 
  จัดทําทะเบยีนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

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 วรรคหนึ่ง 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 
คูมืองานบริการสําหรับประชาชน  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  และ2 Facebook : เทศบาลตําบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือให
ประชาชนทราบ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



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 
   - ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน  เพ่ือเตรียมความพรอม 
   - สรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (แบบสอบถามความพึงพอใจ) 
  6.2 ข้ันดําเนินการ  
   - ออกพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล จากผูรับบริการ 
   - ประมวลผลและวิเคราะหผล 
   - นําผลสํารวจเสนอตอผูบริหารเพ่ือทราบถึงความเห็นและขอเสนอแนะ  
  6.3 ข้ันสรุปผล 
   - นําผลสํารวจเสนอตอผูบริหารเพ่ือทราบถึงความเห็นและขอเสนอแนะ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

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 
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   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 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
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 วรรคหนึ่ง 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 



คูมืองานบริการสําหรับประชาชน  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  และ2 Facebook : เทศบาลตําบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือให
ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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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 
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4.  เปาหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/ม่ันใจในเรื่องความถูกตอง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ   
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   6.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีเทศบาลตําบลประโคนชัยตองปฏิบัติปรับปรุง
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   
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 ทัศนคติ 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 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ระบบเสียงไรสาย 

1. ตรวจสอบขาวท่ีจะประชาสมัพันธ 

2.  ปฏิบัติหนาท่ีตามตารางจดัรายการ 

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาห 

 

10  นาที 

วันละ 2 ช่ัวโมง 

10  นาที 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

ชวงเชาเวลา  07.00-08.00 น. 

ชวงเย็น  เวลา  17.00-18.00  น. 

เว็บไซต  Line  และ Facebook 

1. รวบรวมขอมูลคดัเลือกภาพ  ตรวจสอบ
ขอมูล 

2.  นําเผยแพร 

 

1  ช่ัวโมง 

 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประชาสมัพันธเคลื่อนท่ี 

1. เตรียมขอมลูขาว และรถประชาสัมพันธ  
พรอมออกเคลื่อนท่ี 

 

10  นาที 

 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

ผลิตสื่อ  จอภาพ LED 

1. คัดเลือกภาพ  ตัดตอ  ภาพและเสียง
พรอมเผยแพรประชาสัมพันธ 

2.  เผยแพรสัญญาณภาพ 

 

 

ภายใน 2-3  
ชั่วโมง 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 



2.  ออกประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอบังคับบัญชา 

1-2 ช่ัวโมง 

20  นาที 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

รับเรื่อง  ตรวจสอบกําหนดการท่ีจะ
มอบหมายเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

15  นาที หัวหนาฝาย
บริหารงานท่ัวไป 

 

ศึกษาขอมูลรายละเอียด  หากขอมูลไม
เพียงพอหาขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

15 - 1 ชม. เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

เจาหนาท่ีปฏิบัติตามภารกิจดังน้ี 

ถายภาพกิจกรรมขององคกร 

1. ตรวจสอบกําหนดการ 

2. เตรียมอุปกรณใหพรอม ไดแกกลองบันทึก
ภาพน่ิง/VDO 

3.  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ตองตรวจสอบอุปกรณตางๆ  กลอง
บันทึกภาพน่ิง/VDO  ใหอยูในสภาพท่ีพรอม
จะใชงาน  และจัดเก็บเขาท่ีเดิมโดยทันที 

4.  นําไฟลภาพเก็บในคอมพิวเตอร 

5.  นําภาพกิจกรรมเผยแพร 

 -  เผยแพรในเว็บไซต และ 
Facebook 

 

10  นาที 

10  นาที 

10  นาที 

 

 

 

 

10  นาที 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ขาวประชาสัมพันธ  1. ผูอํานวยการกอง  



1.  เขียนขาวเผยแพร 

2.  ตรวจสอบ/อนุมตัิการเผยแพรขาว 

3.  เผยแพรขาวประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ  
เชน ระบบเสียงตามสาย  เว็บไซต  
Facebook Line  และจดหมายขาว 

 

ภายใน 1 วัน 

วิชาการและ
แผนงาน 

2. เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ   
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2541 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ   
งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลประโคนชัย 

10.  ตัวชีวัด/ผลผลิต 
  10.1  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร  ผลการดําเนินงาน  โครงการ  แผนงาน และสรางเสริมความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนวยงานราชการตางๆ 

-84- 

  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
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 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 ปรับปรงุ
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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

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 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
  6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
ราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 



2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
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  และ2 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  และ2 Facebook : เทศบาลตําบลประโคนชัย 
fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

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   
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

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  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

๖. วิธีดําเนินการ    
จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุดดังกลาว 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ   
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

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  เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือใหความรูตามหลัก18ปรัชญาเศรษฐกิจ
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  และ2 Facebook : 
เทศบาลตําบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 หนวยงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันสําหรับเปน
เกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลทําความดี 
 
 

 
 

-92- 

     6.2 ประกาศยกยองบุคคลทําความดีเพ่ือใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในหนวยงานและประชาชน    

โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th  และ2 Facebook : เทศบาลตําบลประโคนชัย 
fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

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
การปฏิบตัิราชการ 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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

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 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ข้ึน ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม
สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (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 
   - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

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. งบประมาณดําเนินการ 
  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 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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  
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 ทัศนคติ 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 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ 



จดหมายขาว 

1. กําหนดโครงสรางเน้ือหา 

2.  รวบรวมขอมลู  และภาพถาย 

3.  สงโรงพิมพ/จัดทํารูปเลม/ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลและภาพ 

4.  เสนอผูบริหารตรวจสอบ 

5.  จัดพิมพ 

6.  เผยแพรจดหมายขาวประชาสมัพันธ
ไปยังหนวยงานตางๆ 

 

 

 

ภายใน 2 สัปดาห 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 

ผลิตสื่อ  จอภาพ LED 

1. คัดเลือกภาพ  ตัดตอ  ภาพและเสียง
พรอมเผยแพรประชาสัมพันธ 

2.  เผยแพรสญัญาณภาพ 

 

ภายใน 2-3  ช่ัวโมง 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ระบบเสียงไรสาย 

1. ตรวจสอบขาวท่ีจะประชาสมัพันธ 

2.  ปฏิบัติหนาท่ีตามตารางจดัรายการ 

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาห 

 

10  นาที 

วันละ 2 ช่ัวโมง 

10  นาที 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

ช ว ง เ ช า เ ว ล า   07 .00 -
08.00 น. 

ชวงเย็น  เวลา  17.00 -
18.00  น. 

เว็บไซต  Line  และ Facebook 

1. รวบรวมขอมูลคดัเลือกภาพ  ตรวจสอบ
ขอมูล 

2.  นําเผยแพร 

 

1  ช่ัวโมง 

 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานระยะเวลา บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 



การปฏิบัติงาน 

ประชาสมัพันธเคลื่อนท่ี 

1. เตรียมขอมลูขาว และรถประชาสัมพันธ  
พรอมออกเคลื่อนท่ี 

2.  ออกประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอบังคับบัญชา 

 

10  นาที 

 

1-2 ช่ัวโมง 

20  นาที 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

รับเรื่อง  ตรวจสอบกําหนดการท่ีจะ
มอบหมายเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

15  นาที หัวหนาฝาย
บริหารงานท่ัวไป 

 

ศึกษาขอมูลรายละเอียด  หากขอมูลไม
เพียงพอหาขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

15 - 1 ชม. เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคคลท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

เจาหนาท่ีปฏิบัติตามภารกิจดังน้ี 

ถายภาพกิจกรรมขององคกร 

1. ตรวจสอบกําหนดการ 

2. เตรียมอุปกรณใหพรอม ไดแกกลองบันทึก
ภาพน่ิง/VDO 

3.  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ตองตรวจสอบอุปกรณตางๆ  กลอง
บันทึกภาพน่ิง/VDO  ใหอยูในสภาพท่ีพรอม
จะใชงาน  และจัดเก็บเขาท่ีเดิมโดยทันที 

4.  นําไฟลภาพเก็บในคอมพิวเตอร 

 

10  นาที 

10  นาที 

10  นาที 

 

 

 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 



5.  นําภาพกิจกรรมเผยแพร 

 -  เผยแพรในเว็บไซต และ 
Facebook 

 

 

10  นาที 

ขาวประชาสัมพันธ 

1.  เขียนขาวเผยแพร 

2.  ตรวจสอบ/อนุมตัิการเผยแพรขาว 

3.  เผยแพรขาวประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ  
เชน ระบบเสียงตามสาย  เว็บไซต  
Facebook Line  และจดหมายขาว 

 

 

ภายใน 1 วัน 

1. ผูอํานวยการกอง
วิชาการและ
แผนงาน 

2. เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ   
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 



  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   
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2541 – 2564) 

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. งบประมาณดําเนินการ  
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  
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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   
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 
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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

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
  3.4 เพ่ือใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ในการ
ประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจงัหวัด 
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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   
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 
    กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
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 เพ่ือจัดทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 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 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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
ประจาํป 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 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   เทศบาลตําบลประโคนชัย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย  
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
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลประโคนชัย 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
ประโคนชัย แลวประกาศใหประชาชนทราบตอไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 
ผลการใหบริการสมํ่าเสมอ 

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

4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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   
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

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

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัยใหเปนปจจุบันและครบองคประกอบ 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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โดยการลงคะแนนลบั 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   
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

  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. งบประมาณดําเนินการ 
  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 เพ่ือดําเนินการแตงตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตําบลท่ีประชาคมชุมชนตําบลคัดเลือก 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. งบประมาณดําเนินการ  
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   
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลประโคน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
ความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยาง ไดแก สวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน 

คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย จํานวน ๑,๐๐๐ คน ตอการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลประโคนชัยในภาพรวม   

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

๖. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามแบบท่ี ๓/๒ แบบ

ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 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. งบประมาณดําเนินการ  



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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  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
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 
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  3.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลประโคนชัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



  3.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
  3.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 

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  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 
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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 - 2564) 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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
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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 หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 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  และ2 Facebook : เทศบาล
ตําบลประโคนชัย fanpage  เพ่ือใหประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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 การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทาง
ราชการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว และท่ัวถึงกันใหมากท่ีสุด 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  กองคลัง  เทศบาลตําบลประโคนชัย 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

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 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  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  จังหวัดบุรีรัมย 
 

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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
  

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   
  0 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 
   -  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจาํป 
   -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   -  ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ   
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

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 
   เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจ 
สอบการปฏบิัติงานของฝายบริหารข้ึน 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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

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 
   เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจ 
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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

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 
   เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจ 
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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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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 เสริมพลังการมสีวนรวมของชุมชน (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   
4  ป  (งบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

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 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  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-
2564)  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  
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

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 และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
 

 
-162- 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (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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