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คำนำ 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต  (พ.ศ. 2562 – 2565) เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ือให้เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก มีกรอบและแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตอันจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการ
ทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกัน
สำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงานให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและทำ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานที่โปร่งใสสุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไก
สำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่ง 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2565) จะ
มีส่วนช่วยในการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

  1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
ทุจริต 
  2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4. การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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  5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า การ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื ่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรั งที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ ่นอย่างยิ ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำ
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชน 
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ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) 

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 256 2 - 
2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ

เข้มแข็ง 
 

4. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
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2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที ่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5.. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
  ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม/แนว
ปฏิบัติงาน/มาตรการ ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือสกัดก้ันและลดปัญหาการทุจริต มีระบบการบริหารราชการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  ๓. ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ กำกับดูแล และมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่แสดงไว้ต่อสาธารณชน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/
แนวทาง 

ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สร้าง
สังคม 
ที่ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.2 โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.1.4 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม แก่ผู้บรหิาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล 
1.1.5 กิจกรรมเสรมิสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ และปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

500 
 

10,000 
 

20,000 
 
 

10,000 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1.2.1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย 
1.2.2 กิจกรรมจติอาสา 

- 
 
- 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 

20,000 
 
- 

 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 

1.3.1 โครงการอบรมจรยิธรรม
เด็กและเยาวชน 
1.3.2 กิจกรรมเสรมิสร้าง
ค่านิยมต่อตา้นการทุจริตให้กับ
ประชาชน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

20,000 
 
- 

 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 1 รวม จำนวน        6     โครงการ 
                 0   มาตรการ                        
                  2  กิจกรรม  
                  0  แนวทาง 
           

- - 
 

- 80,500  
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/
แนวทาง 

ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ

เพื่อ
ป้องกัน

การ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

-กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณเ์ทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 
เรื่อง  “สุจริต โปร่งใส 
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
2565” และ “งดรับ งดให้”  
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบตัิงาน (No Gift 
Policy)     
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 โครงการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.2 กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง 
 

- 

- 

 

 

 

 

- 
 
- 

- 
 
- 

20,000 
 
- 

 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ  
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/
แนวทาง 

ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ 
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 กิจกรรมประชาสมัพันธ์
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 กิจกรรมการจัดทำ
แผนผังการลดขั้นตอนและระยะ 
เวลาการปฏิบัตริาชการ 
2.3.3  กิจกรรมการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
2.3.4  มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
- 

-ไม่ใช้
งบประมาณ  

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 กิจกรรมการคัดเลือกพ่อ
ตัวอย่าง แม่ดีเด่น 
2.4.2 กิจกรรมเชดิชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

 

- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

30,000 
 
 

20,000 
 

 

-โครงการวัน
พ่อแห่งชาติ   

-วันแม่ 
-โครงการวัน

เทศบาล 
 
 
 

2.5 มาตรการ
จัดการ ใน
กรณไีด้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “ดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคกว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ” 
 

- 

 

 

 

 

- 
 
 
 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ  

 
 
 

 
 
 

มิติท่ี 2 รวม จำนวน        1  โครงการ 
                 2 มาตรการ                                     
                 7  กิจกรรม  
                 0  แนวทาง 

- 

 

- -  70,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทาง 

ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล
หนองบัวโคกให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
3.1.2 กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก” 
3.1.3 กิจกรรม “ให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
3.1.4 กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
3.1.5 มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก” 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 
 

10,000 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 
 

 
 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
-ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 โครงการจดัทำแผนชุมชน 
3.2.2 โครงการจดัทำแผนพัฒนา
เทศบาล  
3.2.3 กิจกรรม รายงาน ผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

- 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

10,000 
10,000 
 

- 
 

 

 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้งผู้แทน
ประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดงานต่างๆ  

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

มิติท่ี 3 รวม จำนวน           2   โครงการ 
                    3   มาตรการ 

                 4  กิจกรรม  
                 0  แนวทาง 

- - - 30,000  

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบ
ตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน 

4.1.1 กิจกรรมจดัทำแผนการ
ตรวจสอบภายใน 
4.1.2 กิจกรรมจดัทำระบบการ
ควบคุมภายใน 
4.1.3  กิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน 

- 
 

- 
 
- 
 

- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได ้

4.2.1 มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย 
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
4.2.3 กิจกรรมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ินของเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก 
4.2.4 กิจกรรมการออก
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจดั
จ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
-ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 
หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 
4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.3.1  กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ให้กับ ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  
4.4.1 กิจกรรมการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.2 กิจกรรมการติดปา้ย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต  
4.4.3 กิจกรรมการส่งเสรมิ
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทจุริต 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 

50,000 
 
 
- 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
-ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

-วัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร ่
-ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 4 รวม จำนวน        0   โครงการ  
                 1   มาตรการ  
                 7   กิจกรรม 
                  0  แนวทาง  

- 

 

- - 50,000  

 รวม 4 มิติ จำนวน    9   โครงการ     
                6   มาตรการ  
               20   กิจกรรม  

            0   แนวทาง 

81,000 

 

 

 

81,000 81,000 250,000  
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ส่วนที่ ๓  รายละเอียด โครงการ กิจกรรม มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

****** 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร และการ 
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก ในการทํางาน
และความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง สามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
การที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ใน ที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด
จริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคน ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ไปในทิศทางที่ไม่เอื ้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน การบริหารจัดการนั ้น ปรากฏอยู ่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่ง ได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กร ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการ ปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั ้น ปัจจุบันยังคงอยู ่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หลัก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการ มีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรร
มาภิบาลเหล่านั้นมาใช้ เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ 
จะต้องคํานึงถึง กรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือ
สร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกจึงจัดทําโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
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 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ องค์กร
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดทํากาํหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565   
8. งบประมาณดําเนินการ 
 -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณตั้งไว้  500 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 10.4  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน การ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงานด้วย
ความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน หรือ อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมา
อ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด การ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กันในองค์กร 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้จัดทําสมุดความดี
พนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง ระเบียบ
วินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ ได้รับ
มอบหมาย 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
5. สถานที่ดําเนินการ  
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน และ
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกําหนด 
 

 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 

ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั ้นๆ ย่อมประสบความสําเร็ จ มีความ 
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับบุคลากรที ่มีคุณภาพสูง มีความรู ้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ 
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม 
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย 
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางานย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อย 
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ 
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจ ริต มีความ 
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนําพา องค์กร
หรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ ่งขึ้ น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ 
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการ ทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติ สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ  ข้อบังคับ มีเจต
คติท่ีดี มีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อตนเองต่อการทํางานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและ
ต่อประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ ดําเนิน

ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางานต่อเพ่ือน ร่วมงาน ต่อผู้มา 

ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่

บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ/พนักงาน  
5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ   
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัดโบราณารามหรือสถานที่อ่ืน 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการกําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง และเกิด

ความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ 
  -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ การดําเนิน

ชีวิตได้ อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ องค์กรต่อ

การ ทํางานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 4 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม 
เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ ประมวล
จริยธรรมเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ ขาดไม่ได้คือ 
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คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและ จริยธรรมประจําใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและ ไว้วางใจที่จะเข้ามา รับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้เล็งเห็นความสําคัญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก ดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื ่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที ่ให้เกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ 
ต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน หรือ
ทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู ้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาล  งบประมาณตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 - ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของ พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
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 ผลลัพธ์ 
 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต ทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษา ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม 
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก เพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย กว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริต ขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556– 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป 
 3.2  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล  ได้รับรู้ข้อมูล/
องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้าน
การ ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการปลูกจิตสํานึก 
 6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
 

1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 นโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการส่งเสริมให้เชื่อมั่นศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ต่อต้านการทุจริตและซื ้อสิทธิ  ขายเสียง
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองของรัฐที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน  โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองผ่านระบบตัวแทน  ประชาธิปไตยท้องถิ่น  เพื่อให้การปกครองท้องถิ่นเป็นวิถีทางในการรับประกัน
เสรีภาพของประชาชนและเป็นกลไกลหนึ่งที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของสังคม   
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได ้พ ิจารณาแล้วเห ็นว่าการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ที่ประเทศไทยใช้ในการปกครองประเทศควรมีชุมชนต่างๆ ใน
พื้นที่มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องและใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในระบอบ
ประชาธิปไตย  เพื่อปรพโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้ความเข้าใจ  ในสิทธิหน้าที่และหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้
ในการดำรงชีวิต 
 3.2  เพื่อส่งเสริมบทบาทอำนาจและหน้าที่  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถ
เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน   
 3.3  เพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบัน  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.4  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน  โดย
พัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
 3.5  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้มีการ
เรียนรู้ละเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั้งถิ่น   
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้นำชุมชน  ประชาชนในเขตเทศบาล  และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการฯ เพ่ือขอรับการอนุมัติ  
 6.2 การให้ความรู้ผ่านกิจกรรม โดยวิทยากจากสำนักงาน  กกต.จังหวัด 
  -กิจกรรมส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  -กิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
  -กิจกรรมเทิดทูนสถาบันอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  -กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง 
  -ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
  -รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร พร้อมนำกิจกรรมลงเว็ปไซต์เทศบาล   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย  งบประมาณตั้งไว้  20,000.-  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ผู้นำชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80  มความรู้ความเข้าใจในโครงการ 
 ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ และเข้าใจในสิทธิหน้าที่และหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมจิตอาสา  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ
และร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม     
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่
เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความ
ช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะก็คือ 
เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ บุคคลจะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยคำนึงผลประโยชน์ที่
สังคมจะได้รับจากกระทำนั้นดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคมในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ  ของการมีส่วนร่วมในชุมชน เพ่ือประโยชน์ของสังคม 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีจิตอาสาสาธารณะ  มีความช่วยเหลือต่อสังคม 
 3.2  เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน  เกิดความสามัคคีในชุมชน   
 3.3  เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมของคนในชุมชน ให้มีจิตอาสาสามารถพัฒนาช่วยเหลือบุคคล  
หรือสังคมให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ     
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้นำชุมชน  ประชาชนในเขตเทศบาล  และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการฯ เพ่ือขอรับการอนุมัติ  
 6.2 จัดกิจกรรมจิตอาสา  เช่น  กิจกรรมทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 -ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ผู้นำชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80  ร่วมพัฒนาพื้นที่เทศบาล 
 ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง  พัฒนาพื้นที่ พัฒนาสังคมใน
ชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่  
 

1.3  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ
และร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม     
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่
เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความ
ช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะก็คือ 
เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ บุคคลจะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยคำนึงผลประโยชน์ที่
สังคมจะได้รับจากกระทำนั้นดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคมในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ  ของการมีส่วนร่วมในชุมชน เพ่ือประโยชน์ของสังคม 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีจิตอาสาสาธารณะ  มีความช่วยเหลือต่อสังคม 
 3.2  เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน  เกิดความสามัคคีในชุมชน   
 3.3  เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมของคนในชุมชน ให้มีจิตอาสาสามารถพัฒนาช่วยเหลือบุคคล  
หรือสังคมให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ     
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้นำชุมชน  ประชาชนในเขตเทศบาล  และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการฯ เพ่ือขอรับการอนุมัติ  
 6.2 จัดกิจกรรมจิตอาสา  เช่น  กิจกรรมทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 -ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ผู้นำชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80  ร่วมพัฒนาพื้นที่เทศบาล 
 ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง  พัฒนาพื้นที่ พัฒนาสังคมใน
ชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่  
 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ลำดับที่ 9 

1.ชื่อกิจกรรม เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้กับประชาชน 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การทุจริตนับเป็นภัยร้ายบ่อนทำลายประเทศชาติ เป็นหน้าที่ของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมท่ีจะต้องร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตให้หมดไป ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 63 กำหนดไว้ว่ารัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือ
ส่วนรวมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น
จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
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3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- คณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน จำนวน 200 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
- ชุมชนที่ 1 และ 2 
6. วิธีดำเนินการ 
- จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หรือให้ความรู้สอดแทรกในการประชุมอบรม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
- สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

ลำดับที ่10  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม“ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบัน ทีใ่ช้อยู่เป็นฉบับที ่3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ ความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย  กําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ การประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง ทุจริตปร ะพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจกา ร
ปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก หนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด
และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความ ขม
ขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็ สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีจํานวน
มากและมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่ คนทํางานในท้องถิ่นอาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่ คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการ อื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ
ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่ เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ ป้องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วย การจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรและดำเนินการจัดทำประกาศต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 4.2  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
 4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5       ปี 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
 -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี   
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ บุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ลำดับที ่11 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม อํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตำบลทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒   
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และหน้าที่อื ่นตามที่กฎหมาย กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการ
ไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการ ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 
 เพื ่อให ้ เป ็นไปตามพระราชบัญญัต ิ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ แก้ ไขถึงฉบับที ่  ๑๓ พ.ศ.  ๒๕๕๒   
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา  50  และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการ ตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลตำบลดำเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน 
ผู้มา ขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์
ในทอ้งถิ่น อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน เกิดความพึงพอใจ 
จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง 
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก จํานวน 1 ครั้ง 
ต่อปี 
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5. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
6. วิธีดําเนินการ 
    6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการและดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่ จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
    6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคกรูปแบบที่กําหนด 

   6.3  สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
   6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
   6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล งบประมาณตั้ง
ไว้  20,000.-  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก จํานวน 1 
ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ลำดับที ่12   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื ่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ การจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลตำบลหนองบัว
โคกจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒   พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ  
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หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีอํานาจหน้าที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น หน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 23 ที่ กําหนดให้การจัดซ้ือ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่
จะ ได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อ – 
จัดจ้างของทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553    ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจาย เสียงประจําหมู่บ้าน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอําเภอจัตุรัส 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอําเภอจัตุรัส 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอําเภอจัตุรัสและรวบรวม
ข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองบัว
โคก ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ และศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนอําเภอจัตุรัส 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจัตุรัส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )  งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด/กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่ จัดซื้อ - 
จัดจ้างทั้งหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 – สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ลำดับที่ 13 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักและวิธีการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การส่งเสรอมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นลง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา มิให้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
อย่างเท่าเทียมกัน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สาธารณชนทราบ 
3.2 เพ่ือลดระยะเวลาในการติดต่อราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชนได้รับทราบถึงช่องทางประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำแผ่นพับ หรือแผนผังลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้สาธารณชนทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
- มีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนและมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน  
 

2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ลำดับที่ 14 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการจัดทำแผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักและวิธีการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การส่งเสรอมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นลง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา มิให้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
อย่างเท่าเทียมกัน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สาธารณชนทราบ 
3.2 เพ่ือลดระยะเวลาในการติดต่อราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประขาชนได้รับทราบถึงช่องทางประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำแผ่นพับ หรือแผนผังลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้สาธารณชนทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
- มีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนและมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน 
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2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ลำดับที่ 15 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน และในฐานะเป็นผู้ใช้
อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น จึงมีความเข้าใจและรับรู้ในปัญหาและสาเหตุ
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอาจมีผลกระทบต่อชุมชน อาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก เช่นการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จึงควรที่จะจัดทำคู่มือปฏิบัติงามตามภารกิจหลัก เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

3.2 เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชนได้รับทราบถึงคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- มีคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน  
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2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ลำดับที่ 16   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1. ชื่อมาตรการ  มาตรการการมอบอำนาจ  อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันภารกิจของภาครัฐมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดมีภารกิจที่
จะต้องใช้อำนาจมากขึ้นเกินกว่าที่จะกระทำได้เพียงลำพังให้ครบทุกด้าน การให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายใช้อำนาจ
นั้นๆเองไปเสียทุกเรื่องย่อมมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การมอบอำนาจจึงเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติราชการ
ของภาครัฐ เพื่อลดข้อจำกัด การมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่มีตำแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบลดหลั่นกันไป จึงมีความจำเป็น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทางานของหัวหน้าส่วนราชการในด้านต่างๆ ส่งผล
ให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีผู้รับผิดชอบในผลงานที่ชัดเจน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - มีการมอบอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ ของผู้บริหารให้กับรองนายกเทศมนตรี หรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ผู้บริหารพิจารณามอบอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต สั่งการให้กับรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  

6.2 จัดทำคำสั่งมอบอำนาจ 
6.3 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก - 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- จำนวนภารกิจที่มีการมอบอำนาจให้กับรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

ลำดับที่ 17 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง – แม่ดีเด่น  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ปรากฏแก่สาธารณชน 
และได้รับการยอมรับนับถือ สมควรเอาเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบให้กับผู้อื ่นได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เป็นการ
เสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมแรงบันดาลใจให้คนทำความดี ยกย่องคนดี มีคุณธรรม 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างกำลังใจให้คนทำความดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - การคัดเลือกพ่อตัวอย่าง แม่ดีเด่นจากทั้ง 2 ชุมชน 
5. พืน้ที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
6.2 แจ้งชุมชนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
6.3 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 
6.4 เสนอชื่อให้นายกเทศมนตรีพิจารณาลงนาม 
6.5 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ  งบประมาณตั้งไว้  
30,000.-  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 

- กองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- มีบุคคลต้นแบบที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ลำดับที่ 18 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงดี และเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้มีความรอบรู้
ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และรอบคอบ  
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการยกย่องคนดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ชุมชนละ 1 คน  
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
6.2 แจ้งคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด เสนอชื่อให้คณะกรรมการ

คัดเลือก 
6.3 คณะกรรมการคัดเลือกพิจาณาตรวจสอบคุณสมบัติ 

 6.4 เสนอชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้นายกเทศมนตรีพิจารณาลงนาม มอบใบประกาศเกียรติคุณในโอกาสวัน
เทศบาล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

- ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการวันเทศบาล  งบประมาณตั้งไว้   
20,000.-  บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ 

- กองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- จำนวนบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ 
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2.5  มาตรการการจัดกสารในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ลำดับที่ 19 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อมาตรการ  มาตรการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลหนองบัวโคกว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่
ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ไม่
ประวิงเวลาหรือกลั่นแกล้งประชาชนให้ได้รับความไม่เป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติงานอาจกระทบต่อประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
อาจถูกร้องเรียนจากการกระทำที่เจตนา หรือขาดเจตนาในการกระทำผิด หรือความไม่รู ้ในเรื่องนั้นๆ จึงควรมี
มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในกรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อลงปัญหา
ข้อร้องเรียนและการกระทำผิดลง 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่เทศบาลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3.2 เพ่ือลดปัญหาข้อร้องเรียนและการกระทำผิดลง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - มีมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริต หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำมาตรการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลถูกกล่าวหาจากบุคคลภายนอก 
6.2 แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลทราบและถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ฯ ลดลง 
 
 

 

 

 

 



-35- 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

ลำดับที่ 20  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อมาตรการ  มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การดำเนินการเพื่อให้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บรรลุตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายนอกจากการผลักดันให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงการ
ขอดู ขอตรวจดูและหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจะต้องจัดทำมาตรการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน 
และการให้บริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกยิ่งข้ึน  

3.2 เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - มีมาตรการในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 -ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
6.2 แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลฯทราบและดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  งบประมาณตั้งไว้    10,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทสบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
ลำดับที่ 21 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติอยู่หลาย
ประการ เช่น การเปิดเผยข้อมูล การขอข้อมูลข่าวสาร การขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องได้ด้วย โดยหน่วยงานของ
รัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมได้ และมีการออกประกาศระเบียบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็น
กรอบและแนวทางในการดำเนินงาน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือวางกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลฯ  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - มีระเบียบการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน 
 -ประชาชนได้เข้าถึงและรับรู้ถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- มีระเบียบการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น  
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
ลำดับที่ 22 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพื่อให้การดำเนินการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บรรลุตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย นอกเหนือจากการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วยังจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารในการขอดู ขอตรวจดู 
และ/หรือ ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ปกป้องสิทธิของตนเองและตรวจสอบการดำเนินงาน
ต่างๆ ของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิและการใช้สิทธิตามกฎหมายในการขอดู ขอตรวจและหรือขอสำเนา
เอกสารของหน่วยงานรัฐ   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล จำนวน 80 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดเตรียมเอกสารคู่มือการให้ความรู้แก่ประชาชน 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้สอดแทรกในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา 
6.3 รายงานผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม  
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ลำดับที่ 23 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังพัสดุ และทรัพย์สินของทางเทศบาล 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วตาม
พระราชดำรัสการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วั นประกาศ และกำหนดให้ประกาศ
ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2542 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล  

3.2 เพ่ือลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้วยความไม่โปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังฯ ที่ส่งมาเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 -ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังพัสดุ และทรัพย์สินของทางเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง  
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แจ้งระเบียบการนำส่งข้อมูลข่าวสารที่จะต้องนำมาจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 
 6.2 จัดทำสถิติข้อมูลที่ประชาชนมาขอดู / ตรวจดูเอกสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

6.3 รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

- ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังที่ส่งมาเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
ลำดับที่ 24 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1. ชื่อมาตรการ  มาตรการการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส โดยการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามนโยบาย 
“ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยให้ประชาชนได้มีช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯและ
รับทราบช่องทางในการติดต่อกับทางเทศบาลได้เพ่ิมข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ได้เพ่ิมขึ้น  

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ให้ประชาชนทราบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - เทศบาลมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 -ประชาชนเข้าถึงช่างทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำมาตรการ/ช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ 
6.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการ/ช่องทางให้ประชาชนทราบ 
6.3 รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- จำนวนช่องทางที่ประชาชนสามารถติดต่อกับเทศบาลได้ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ลำดับที่ 25 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำแผนชุมชน 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  แผนชุมชนมีความสำคัญในการวางแนวทาง เป้าหมายในการพัฒนาด้านต่างๆของชุมชนให้เป็นไปตามความ
ต้องการของคนในชุมชน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ภูมิปัญญา 
วิถีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมของตนเองในท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนให้
บรรลุเป้าหมาย 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันจัดทำแผนชุมชน  

3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแผนงาน โครงการเพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนา  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- ชุมชนที่ ๑ และ ๒ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  
6.2 ร่วมดำเนินการจัดเวทีจัดทำแผนชุมชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  -ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย    
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดทำ
แผนชุมชน  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- นักพัฒนาชุมชนและสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- ชุมชนทั้ง ๒ ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาชุมชน  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ลำดับที่ 26 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดประชุมประชาคม จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
ได้มากยิ่งขึ้น เพราะเข้าไปรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงได้โดยตรง และนำปัญหาความต้องการเหล่านั้น มา
จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล  

3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงปัญหาความต้องการ และผู้บริหารสามารถรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนโดยตรง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมทั้ง 2 ชุมชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ประสานเชิญชวนประชาชนทั้ง 2 ชุมชนเข้าร่วมประชุมประชาคม  
6.2 จัดประชุมประชาคม 
6.3 จัดทำรายงานการประชุมประชาคมเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ตั ้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั ่วไป          
งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ลำดับที่ 27 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การดำเนินการตามแนวทางในการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสา
ธารณของเทศบาล เมื่อได้รับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความเป็นธรรม และหรือขอความช่วยเหลือจากประชาชน
ผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้วนั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยพิจารณาในเบื้องต้นว่า คำร้องทุกข์นั้นอยู่ในอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ แล้วจึงดำเนินการตามแผนผังขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะๆ เพ่ือให้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินการจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หรือ
จนกว่าปัญหาจะลุล่วง   
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทราบ   

3.2 เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนว่าจะได้รับการติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหา    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - การแก้ไขปัญหาและรายงานความคืบหน้าภายในกำหนด  
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แจ้งระเบียบว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
6.2 รายงานผลการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบเป็นระยะๆภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- การรายงานผลภายในกำหนด 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 28 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อมาตรการ  มาตรการแต่งตั้งผู้แทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานต่างๆ 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีโอกาสร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ให้บรรลุเป้าหมาย 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาล  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสในการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แต่งตั้งประชาชน ผู้นำชุมชน จากกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

6.2 แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

- ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนัก กอง ฝ่าย งานต่างๆ ของเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดงานต่างๆ  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

ลำดับที่ 29 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้น เป็น
ส่วนประกอบสำคัญในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย โดยฝ่ายบริหาร
สามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

3.2 เพ่ือป้องกันความผิดพลาด และลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน  
6.2 เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติใช้แผน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- นางสาวอโณทัย  คำนาค หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- มีแผนการตรวจสอบภายในเป็นกรอบในการดำเนินงาน  
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได้ 

ลำดับที่ 30 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อมาตรการ  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
 แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย จะต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ไม่ถูกกลั่นแกล้ง โดย
คำนึงถึงผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมและประวัติการปฏิบัติราชการ ตลอดจน
ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงได้รับ จึงควรที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาไม่ให้กระทำการโดยเห็น
แก่อำนาจ หรือเห็นแก่ประโยชน์กับพวกพ้องของตน หรือผลประโยชน์ส่วนตัวที่ได้รับจากการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
ซึ่งนำมาสู่การทุจริตต่อหน้าที่ได ้
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

3.2 เพ่ือสร้างระบบพิทักษ์คุณธรรมในการบริหารงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

- แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชน หรือหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการในการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้าย ตามอำนาจและโครงสร้างที่กำหนด  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

- ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- มีผู้แทนภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง หรือโอน (ย้าย)   
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ  

ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
ลำดับที่ 31 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงกำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ ทั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่
วันประกาศ 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้  

3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณให้ประชาชนทราบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - มีการนำส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างมาเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  
5. พื้นที่ดำเนินการ 

- เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แจ้งทุกสำนัก กอง ให้รับทราบถึง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่จะต้องนำส่ง
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างมาลงเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆตามระเบียบที่กำหนด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

- ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- กองคลังและสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- จำนวนข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล   
 

 


