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     ค าน า 

 การทุจริตเป็นป็ญหาใหม็ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  

และฉุดรั้งความเจริญก็าวหน็าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข็งขันของประเทศ  

ซึ่งในป็จจุบันได็ทวีความรุนแรงขึ้นอย็างต็อเนื่อง                  ท าให็เกิดความเสียหายในวงกว็าง  

โดยส็งผลกระทบต็อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมืองการปกครองและการบริราชการเป็นอย็างมาก  

การแก็ป็ญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน็วยงานในภาครัฐ                

ซึ่งเป็นหน็วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให็มีความเจริญก็าวหน็าสามารถแข็งขันกับต็างประเทศได็                  

อย็างทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ที่จะต็องประสานความร็วมมือทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนเพ่ือร็วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ  และการพัฒนาบุคลากรควบคู็ไปพร็อม 

ๆ  กัน                     โดยการปลูกฝ็งความซื่อสัตย็สุจริต  รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนค็านิยมอ่ืน ๆ  

ที่ถูกต็อง  รวมทั้งเข็าใจ                  วิธีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค็า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห็งชาติ  (คสช.)  ได็มีค าสั่งที่  69/ 2557  

เรื่องมาตรการป็องกันและแก็ไขป็ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส็วนราชการและหน็วยงานภาครัฐ  

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก็ไขป็ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ็งเน็นการสร็าง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส็งเสริมการมีส็วนร็วมจากทุกภาคส็วนในการตรวจสอบ เฝ็าระวัง 

เพ่ือสกัดก้ันมิให็เกิดการทุจริตได็ 

 เพ่ือให็การด าเนินงานดังกล็าว บรรลุผลได็อย็างเป็นรูปธรรม  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล                                

จึงได็จัดท าแผนปฏิบัติการป็องการการทุจริตสี่ป็ (พ.ศ. 2562 – 2564 ) ของเทศบาลต าบลโชคชัย 

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร็และกลยุทธ็ของเทศบาลต าบลโชคชัย  ให็บรรลุเป็าหมายและเป็นการถือปฏิบัติ                        

ตามค าสั่ง คสช.เรื่อง มาตรการป็องกันและแก็ไขป็ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งเป็นนโยบายชาติด็วย 

        งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล   

             เทศบาลต าบลโชคชัย 
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ส้วนที่ 1 

****************************************************************** 
บทน า 

การวิเคราะห้ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห็ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 
มีวัตถุประสงค็เพ่ือต็องการบ็งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู็ในองค็กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อ
าจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน็วยงานที่อาจเกี่ยวข็องกับการกระท าทุจริต 
เพ่ือพิจารณาว็าการควบคุมและการป็องกันการทุจริตที่มีอยู็ในป็จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม็ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว็าป็จจัยที่มีผลต็อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท็องถิ่น 
ได็แก็การกระจายอ านาจลงสู็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 
แม็ว็าโดยหลักการแล็วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค็ส าคัญเพ่ือให็บริการต็าง ๆ 
ของรัฐสามารถตอบสนองต็อความต็องการของชุมชนมากข้ึน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต็ในทางปฏิบัติท าให็แนวโน็มของการทุจริตในท็องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช็นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส้วนขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น จ าแนกเป้น 7 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  การทุจริตด็านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ็าง และการเงินการคลัง 
ส็วนใหญ็เกิดจากการละเลยขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 
  (2)  สภาพหรือป็ญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช็องว็างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  
สภาพหรือลักษณะป็ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู็ความเข็าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะป็ญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ็ให็ประชาชนทราบ 
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  (6)  
สภาพหรือลักษณะป็ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส็
วนต็าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะป็ญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท็องถิ่น 
 
 สาเหตุและป้จจัยที่น าไปสู้การทุจริตขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป้นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
  (1)  โอกาส  
แม็ว็าในป็จจุบันมีหน็วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข็องกับการป็องกันและปราบปรามการทุจริตแต็พบว็า 
ยังคงมีช็องว็างที่ท าให็เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล็าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช็กฎหมายที่ไม็เข็มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม็รัดกุม 
และอ านาจหน็าที่โดยเฉพาะข็าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให็เกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได็แก็ การจัดซื้อ – จัดจ็าง 
เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข็องเป็นห็วงโซ็ผลประโยชน็ทางธุรกิจ 
ในบางครั้งพบบริษัทมีการให็สินบนแก็เจ็าหน็าที่เพ่ือให็ตนเองได็รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร้งใส  
การทุจริตในป็จจุบันมีรูปแบบที่ซับซ็อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให็การทุจริตกลายเป็นความช
อบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร็งใสที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข็าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล็านี้ 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว็าสภาวะทางเศรษฐกิจที่ม็ุงเน็นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให็คนในป็จจุบันมุ็งเน็นที่การสร็างความร่ ารวย 
ด็วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให็เจ็าหน็าที่มีแนวโน็มท่ีจะท าพฤติกรรมการทุจริตเพิ่มข้ึน 
  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ 
ความซื่อสัตย็สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได็รับการเน็นเป็นพิเศษถือว็าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต็ในป็จจุบัน พบว็า 
คนมีความละอายต็อบาปและเกรงกลัวบาปน็อยลง และมีความเห็นแก็ตัวมากยิ่งข้ึน 
มองแต็ประโยชน็ส็วนตนเป็นที่ตั้งมากกว็าที่จะยึดผลประโยชน็ส็วนรวม 

หลกัการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญฉบับป็จจุบันบัญญัติให็รัฐจะต็องให็ความเป็นอิสระ 

แก็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นโดยยึดหลักแห็งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ็ของประชาชนในท็องถิ่น 
และส็งเสริมให็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นเป็นหน็วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส็วนร็วมในการตัดสินใจแก็ไขป็ญหาในระดับพ้ืนที่ส็วนการก ากับดูแลองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 
จะท าได็เท็าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
และต็องเป็นไปเพ่ือคุ็มครองประโยชน็ของประชาชนในท็องถิ่นหรือประโยชน็สุขของประเทศโดยรวม 
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  นอกจากนี้ตามกฎหมายว็าด็วยระเบียบบริการราชการแผ็นดิน 
ก าหนดให็การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส็วนท็องถิ่นต็องเป็นไปเพ่ือประโยชน็สุขของประชาชน 
ตามหลักการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส็วนร็วมของประชาชน 
 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข็องดังกล็าวจะเห็นได็ว็าการบริหารราช
การแผ็นดินที่มีองค็กรปกครองท็องถิ่น 
ซึ่งเป็นองค็กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก็ไขป็ญหาในระดับท็องถิ่นยังมีป็ญหาหลายประการ 
ที่ส าคัญคือป็ญหาด็านการบริหารราชการขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นเอง 
และป็ญหาการก ากับดูแลโดยองค็กรที่มี อ านาจหน็าที่ ตามกฎหมาย และด็วยเหตุที่ว็านี้ 
ได็มีส็วนท าให็การบริหาราชการขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น  
ส็วนหนึ่งไม็เป็นไปเพ่ือก็อให็เกิดประโยชน็สุขแก็ประชาชนในท็องถิ่นอย็างแท็จริง 
คณะผู็บริหารหรือพนักงานองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นบางส็วนมีพฤติการณ็ส็อไปในทางที่เอ้ือประโยชน็แก็ตนเอ
งหรือพวกพ็องโดยไม็ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห็งผลประโยชน็ 
ฝ็าฝ็นหรือไม็ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพป็ญหาที่พบในองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ็ หรือสื่อประชาสัมพันธ็ 
จะพบว็าภาพลักษณ็ขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นมีการทุจริตคอร็รัปชั่นเป็นจ านวนมาก 
และมีแนวโน็มเพ่ิมข้ึนอย็างต็อเนื่อง ส็งผลให็ประชาชนเกิดความไม็ไว็วางใจการบริหารงานของ 
องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นจะต็องเร็งสร็างภาพลักษณ็ 
ความเชื่อมั่นให็กับหน็วยงานทั้งภายในและภายนอกองค็กร 
โดยเฉพาะประชาชนให็ได็เข็ามามีส็วนร็วมในการบริหารงาน  
การตรวจสอบการท างานขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส็วนส าคัญท่ีจะท าให็องค็กรปกครองส็วนท็
องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน็อยลง ย็อมเกิดจากบุคลากรในองค็กร  ซึ่งประกอบด็วย 
คณะสมาชิกสภาองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นคณะผู็บริหาร ตลอดจนข็าราชการ พนักงาน 
เจ็าหน็าที่ขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นทุกๆต าแหน็ง จะต็องมีจิตส านึกค็านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม 
ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช็กฎหมาย ระเบียบ ข็อบังคับฯ 
ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล็าวโดยสรุป หากองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นได็ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” 
แล็ว หน็วยงานองค็กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว็วางใจ 
ศรัทธาองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นอย็างแน็นอน 

  เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเป็นองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช็วยสร็างภาพลักษณ็ในด็านการป็องกันการทุจริตเพ่ือขยายผล
ไปยังองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นอ่ืนได็เข็าร็วมการเป็นเครือข็ายในด็านการป็องกันการทุจริตแล็วก็ท าให็ทุกองค็ก
รปกครองส็วนท็องถิ่นได็ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน็สุขของประชาชนอย็างแท็จริง 

วัตถุประสงค้ของการจัดท าแผน 
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1. เพ่ือให็เทศบาลต าบลโชคชัยใช็เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป็องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลโชคชัย 

2. เพ่ือส็งเสริม/เสริมสร็างให็บุคลากร ของเทศบาลต าบลโชคชัย 
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส็งเสริมบทบาทการมีส็วนร็วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใ
นภาครัฐ 
เสริมสร็างและพัฒนาเครือข็ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให็มี
ความเข็มแข็ง 

4. เพ่ือให็ระบบ และกลไกในการป็องกันและตรวจสอบมิให็เกิดการทุจริต 
หรือการปฏิบัติหน็าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชัย 

5. เพ่ือให็ทุกภาคส็วนรู็เท็าทัน ร็วมคิดการป็องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด็านการป็องกันและปราบปรามการทุจริตอย็างทั่วถึง 

6. เพ่ือส็งเสริมบทบาทการมีส็วนร็วม (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

เป้าหมาย 
1. ข็าราชการทั้งฝ็ายการเมืองและฝ็ายประจ าของเทศบาลต าบลโชคชัย ตลอดจนประชาชน 

มีจติส านึกในเรื่องความซื่อสัตย็สุจริต โปร็งใส เป็นธรรม ไม็ใช็ต าแหน็งหน็าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ็าย 
2. เทศบาลต าบลโชคชัยมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป็องกันป็ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบของราชการ และเจ็าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย็างรวดเร็ว 
โปร็งใส มิให็ข็าราชการอ่ืนใช็เป็นเยี่ยงอย็าง 

3. หน็วยงานสามารถประสานความร็วมมือในองค็กรและภายนอกองค็กรในการป็องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลต าบลโชคชัยสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ็วงดุลการใช็อ านาจให็เหมาะสม 

5. เทศบาลต าบลโชคชัยพัฒนาบุคลากรผู็ปฏิบัติหน็าที่ในการป็องกันและปราบปรามการทุจริต 
6. สนับสนุนให็ภาคประชาชนเข็ามามีส็วนร็วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค็กรปกค

รองส็วนท็องถิ่น 

ประโยชน้ของการจัดท าแผน 

     1.  ข็าราชการฝ็ายการเมือง ข็าราชการฝ็ายบริหาร 
บุคลากรขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นรวมถึงประชาชนในท็องถิ่นมีจิตส านึกรักท็องถิ่นของตนเอง 
อันจะน ามาซึ่งการสร็างค็านิยม และอุดมการณ็ในการต็อต็านการทุจริต (Anti-Corruption) 
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จากการปลูกฝ็งคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต็ใช็ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน็ของชุมชนและเฝ็าระวังการทุจริตของเทศบาลต าบลโชคชัย 

     3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให็งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     4.  เทศบาลต าบลโชคชัย ได็รับการยอมรับจากทุกภาคส็วนราชการ ประชาชนในการป็องกันการทุจริต 

 

ส้วนที่ 2 
****************************************** 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป้ 
(พ.ศ.2562 – 2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป็ 2562 ป็ 2563 ป็ 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

1. 

การสร็างสังคมท่ี

ไม็ทนต็อการทุจ

ริต 

 

 

 

1.1 

การสร็างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก็บุคล

ากรทั้งข็าราชการการเ

มืองฝ็ายสภาท็องถิ่น 

และฝ็ายประจ าขององ

ค็กรปกครองส็วนท็อง

ถิ่น 

(1) 

โครงการฝ็กอบรมคณุธรรม 

จริยธรรม แก็ ผู็บริหาร 

สมาชิกสภาและพนักงานของอ

งค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

(2) 

มาตรการจัดท าคู็มือการป็องกั

น ผลประโยชน็ทับซ็อน 

(3) 

มาตรการปลูกฝ็งองค็ความรู็ให็

มีความเข็าใจเกีย่วกับ 

Conflict of Interest 

3,500 

 

 

 

- 

 

- 

 

3,500 

 

 

 

- 

 

- 

 

3,500 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

1.2 
การสร็างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก็ประ
ชาชนทุกภาคส็วนท็อง
ถิ่น 

(1) 

โครงการกิจกรรมชุมชน/หมู็บ็

านน็าอยู็ 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 
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 1.3 
การสร็างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก็เด็ก
และเยาวชน 
 

(1) 

โครงการสร็างภมูิคุ็มกันทางสัง

คมให็เด็กและเยาวชน 

เทศบาลต าบลโชคชัย 

(กิจกรรม“โตไปไม็โกง”)  

(2) 

โครงการสร็างภมูิคุ็มกันทางสัง

คมให็เด็กและเยาวชน 

เทศบาลต าบลโชคชัย 

(กิจกรรม 

“เสริมการเรียนรู็ปรัชญาเศรษ

ฐกิจพอเพียง) 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

มิติท่ี 1 รวม จ านวน  6  โครงการ 13,500 13,500 13,500  

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป็ 2562 ป็ 2563 ป็ 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

2. 

การบริหารราชก

ารเพื่อป็องกันกา

รทุจริต 

2.1 

แสดงเจตจ านงทางกา

รเมืองในการต็อต็านก

ารทุจริตของผู็บริหาร 

(1) 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต็อ

ต็านการทุจรติของผู็บรหิารอง

ค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

- - -  

 

 

 

 

 

2.2 
มาตรการสร็างความโ
ปร็งใสในการปฏิบตัิรา
ชการ 
 
 

(1) 

มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย

ของนายกเทศมนตรตี าบลโชค

ชัย ปลัดเทศบาล 

และหัวหน็าส็วนราชการ 

(2) 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู็ใช็บริการ 

- 

 

 

 

20,000 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

- 

 

 

 

20,000 
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(3) กิจกรรม 

“ควบคุมการเบิกจ็ายเงินตาม 

ข็อบัญญัติงบประมาณรายจ็าย

ประจ าป็ 

(4) กิจกรรม 

การพัฒนาแผนกระบวนการจั

ดหาพัสดุ  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

2.3 
มาตรการการใช็ดลุยพิ
นิจและใช็อ านาจหน็า
ที ่
ให็เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ็านเมือ
ง ที่ด ี
 

(1) 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเ

วลาการปฏิบัติราชการ 

(2) มาตรการการ 

มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 

สั่งการ 

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราช

การ 

(3) 

มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย

อ านาจ  ของนายกเทศมนตรีฯ  

ปลัดเทศบาล 

และหัวหน็าส็วนราชการ  

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป็ 2562 ป็ 2563 ป็ 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 2.4 

การเชิดชูเกียรติแก็หน็

(1) 

กิจกรรมการมอบประกาศเกยี

- - -  
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วยงาน/บุคคลในการ

ด าเนินกิจการการประ

พฤติปฏิบัติตนให็เป็น

ที่ประจักษ็ 

รติคณุแก็คณะกรรมการชุมชน 

(2) 

โครงการยกย็องเชิดชูเกียรติห

น็วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิ

บัติตนให็เป็นท่ีประจักษ็  

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

2.5 
มาตรการจัดการในกร
ณีได็ทราบหรือรับแจ็ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 
 

(1) 

มาตรการจัดท าข็อตกลงการป

ฏิบัติราชการ 

(2) มาตรการ 

แต็งตั้งผู็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่

องร็องเรียน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน  12  โครงการ 20,000 20,000 20,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป็ 2562 ป็ 2563 ป็ 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

3. 

การส็งเสริมบทบ

าทและการมีส็ว

นร็วมของภาคป

ระชาชน 

 

 

3.1 
จัดให็มีและเผยแพร็ข็
อมูลข็าวสารในช็องทา
งที่เป็นการอ านวยควา
มสะดวกแก็ประชาชน
ได็มส็ีวนร็วมตรวจสอ
บปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน็าที่ขององค็
กรปกครองส็วนท็องถิ่
นได็ทุกขั้นตอน 

(1) กิจกรรม 

การออกระเบยีบจัดตั้งศูนย็ข็อ

มูลข็าวสารของเทศบาลต าบลโ

ชคชัย 

(2)  

โครงการสื่อประชาสัมพันธ็ 

(3)  

โครงการเผยแพร็ข็อมูลข็าวสา

รด็านการจัดซื้อ-จัดจ็าง 

 

- 

 

 

5,000 

 

- 

- 

 

 

5,000 

 

- 

- 

 

 

5,000 

 

- 

 

 

 

3.2 
การรับฟ็งความคดิเห็น 
การรับและตอบสนองเ
รื่องร็องเรียน/ร็องทุกข็
ของประชาชน 
 

(1) 

การส็งเสริมและสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชน 

(2) มาตรการ 

แก็ไขเหตเุดือดร็อนร าคาญ 

ด็านการสาธารณะสุขและสิ่งแ

วดล็อม 

(3) กิจกรรมรายงานผล 

การตรวจสอบข็อเท็จจริงให็ผู็อื่

นร็องเรียน/ร็องทุกข็รับทราบ 

50,000 

 

- 

 

- 

50,000 

 

- 

 

- 

50,000 

 

- 

 

- 

 

 3.3 

การส็งเสริมให็ประชา

ชนมีส็วนร็วมบริหารกิ

จการขององค็กรปกคร

องส็วนท็องถิ่น 

(1) 

ประชุมประชาคมหมู็บ็านและ

ประชาคมต าบลประจ าป็ 

(2) มาตรการ 

แต็งตั้งคณะกรรมการสนับสนุ

นการจัดท าแผนพัฒนาเทศบา

ลต าบลโชคชัย 

40,000 

 

- 

 

 

40,000 

 

- 

 

 

40,000 

 

- 
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(3) กิจกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัตริาชการของ 

เทศบาลต าบลโชคชัย 

- - - 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน  9  โครงการ 95,000 95,000 95,000  

 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป็ 2562 ป็ 2563 ป็ 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

4. 

การเสริมสร็างแ

ละปรับปรุงกลไ

กในการตรวจสอ

บการปฏิบตัิราช

การขององค็กร

ปกครองส็วนท็อ

งถิ่น 

4.1 
มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคมุภา
ยในตามที่คณะกรรมก
ารตรวจเงินแผ็นดินก า
หนด 
 

(1) 

โครงการจดัท ารายงานการคว

บคุมภายใน  

(2) 

กิจกรรมติดตามประเมินผลกา

รควบคุมภายใน 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

4.2 
การสนับสนุนให็ภาคป
ระชาชนมีส็วนร็วมตร
วจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตา
มช็องทางที่สามารถด า
เนินการได็ 
 

(1) 

กิจกรรมการเผยแพร็ข็อมลูข็า

วสาร   ด็านการเงิน           

การคลัง    พัสดุ 

และทรัพย็สินให็ประชาชนทรา

บ  

(2) 

กิจกรรมการรายงานผลการใช็

จ็ายเงินให็ประชนได็รับทราบ 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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4.3 
การส็งเสริมบทบาทกา
รตรวจสอบของสภาท็
องถิ่น 

(1) โครงการอบรม  

ให็ความรู็ด็านระเบียบ 

กฎหมายท็องถิ่น 

ผู็บริหารและสมาชิกสภาท็องถิ่

น 

(2) กิจกรรมการมี 

ส็วนร็วมในการปฏิบัติงานของ

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชค

ชัย 

2,000 

 

 

- 

2,000 

 

 

- 

2,000 

 

 

- 

 

 

 

 

4.4 เสริมพลัง 

การมีส็วนร็วม 

ของชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ 

ทุกภาคส็วนเพื่อต็อต็า

นการทุจริต 

(1) 

กิจกรรมการตดิป็ายประชาสมั

พันธ็กรณี  พบเห็นการทุจริต 

(2) มาตรการ 

เฝ็าระวังการคอร็รัปชันโดยภา

คประชาชน 

2,000 

 

 

- 

2,000 

 

 

- 

2,000 

 

 

- 

 

มิติท่ี 4 รวม จ านวน  8  โครงการ 4,000 4,000 4,000  

 

 

ส้วนที่ 3 
****************************************** 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม้ทนต้อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก้บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ้ายสภาท้องถิ่นและฝ้า

ยประจ าขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

โครงการฝ้กอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน 

เทศบาลต าบลโชคชัย 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการฝ้กอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

และพนักงานเทศบาลต าบลโชคชัย  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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          ด็วยคณะผู็บริหารและพนักงานขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

เป็นผู็ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักในการให็บริการสาธารณะ 

เพ่ือตอบสนองความต็องการของประชาชนในท็องถิ่น 

ทั้งยังมีหน็าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข็บ ารุงสุข 

และสร็างคุณภาพชีวิตที่ดีให็แก็ประชาชนในท็องถิ่น โดยให็สอดคล็องกับนโยบายของรัฐบาลและท็องถิ่น ดังนั้น 

การที่ประชาชนในแต็ละท็องถิ่นจะมีความเป็นอยู็ที่ดีมีความสุขหรือไม็ 

จึงขึ้นอยู็กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู็บริหารและพนักงานขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นทุกคน 

หากคณะผู็บริหารและพนักงานขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นเป็นผู็มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู็ในกรอบจริยธรรม 

เป็นผู็มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ็นดินด็วยการกระท าทุกสิ่ง 

เพ่ือคุณประโยชน็ของประชาชนและประเทศชาติ 

          พระราชกฤษฎีกาว็าด็วยหลักเกณฑ็และวิธีการบริหารจัดการบ็านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ได็ก าหนดหลักเกณฑ็ในการสร็างความโปร็งใสในการปฏิบัติหน็าที่ของเจ็าหน็าที่ 

รณรงค็และส็งเสริมค็านิยมเรื่องความซื่อสัตย็แก็กฎระเบียบที่เอ้ือต็อการทุจริต 

ใช็วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย็างเคร็งครัด 

ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการบ็านเมืองและสังคมที่ดี ส็งเสริมให็ผู็บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย็าง 

ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส็วนท็องถิ่น (ก.ถ.) 

ได็ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข็าราชการ พนักงาน และลูกจ็างขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

โดยมีวัตถุประสงค็เพ่ือให็ข็าราชการ 

พนักงานและลูกจ็างขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นโดยทั่วไปใช็เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  

เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได็แก็ 

          1.  พึงด ารงตนให็ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน็าที่ด็วยความซื่อสัตย็ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 

          2.  พึงปฏิบัติหน็าที่อย็างเป็ดเผย โปร็งใส พร็อมให็ตรวจสอบ 

          3.  พึงให็บริการด็วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี 

โดยยึดประโยชน็ของประชาชนเป็นหลัก 

          4.  พึงปฏิบัติหน็าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย็างคุ็มค็า 

          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู็ ความสามารถ และตนเองให็ทันสมัยอยู็เสมอ 

          ซึ่งเทศบาลต าบลโชคชัย ได็ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 

          ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม 

จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต็ใช็ในการท างานได็อย็างเหมาะสม 
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เทศบาลต าบลโชคชัย จึงได็จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู็บริหาร 

และพนักงานของเทศบาลต าบลโชคชัย ขึ้นมา 

3.  วัตถุประสงค้  

          1.  เพื่อปลูกฝ็งคุณธรรม จริยธรรม ให็กับคณะผู็บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลโชคชัย 

ได็น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได็อย็างเหมาะสม 

          2.  เพื่อให็คณะผู็บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลโชคชัย เกิดการเรียนรู็ในการอยู็ร็วมกัน          

มีความสัมพันธ็อันดีระหว็างกันและกัน รวมทั้งได็เป็ดโลกทัศน็ในการศึกษาองค็ความรู็ใหม็ ๆ 

          3.  เพ่ือเผยแพร็หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค็ให็คงอยู็และสืบทอดต็อไป 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 

          4.1  คณะผู็บริหาร 

          4.2  พนักงานเทศบาล 

          4.3  พนักงานครู 

          4.4  ลูกจ็างประจ า 

          4.5  พนักงานจ็าง 

          4.6  พนักงานจ็างเหมาบริการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

          ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

6.  วิธีการด าเนินการ 

          6.1  วางแผนภายในองค็กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 

          6.2  ติดต็อประสานวิทยากร 

          6.3  ด าเนินการฝ็กอบรมตามโครงการฯ 

          6.4  ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให็ผู็ที่เก่ียวข็องทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ป็งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

          3,500  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

          ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
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          1.  คณะผู็บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลโชคชัย ได็น าหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได็อย็างเหมาะสม 

          2.  คณะผู็บริหารและพนักงานจ็างของเทศบาลต าบลโชคชัย เกิดการเรียนรู็ในการอยู็ร็วมกัน             

มีความสัมพันธ็อันดีระหว็างกันและกัน รวมทั้งได็เป็ดโลกทัศน็ในการศึกษาองค็ความรู็ใหม็ ๆ 

          3.  เกิดประโยชน็สูงสุดต็อองค็กรและประชาชนโดยรวม 
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       1.1  
การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก้บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ้ายสภาท้องถิ่นและฝ้ายประจ าของ
องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

มาตรการ “มาตรการจัดท าคู้มือการป้องกันผลประโยชน้ทับซ้อน” 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู้มือการป้องกันผลประโยชน้ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใต็การน าของพลเอกประยุทธ็ จันทร็โอชา 

ได็ให็ความส าคัญกับการผลักดันให็การป็องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห็งชาติ 

และรัฐบาลได็แถลงนโยบาย 11 ด็าน 

อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส็งเสริมการบริหารราชการแผ็นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป็องกันและปราบปรามกา

รทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค็าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให็เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิ

จการบ็านเมืองที่ดี เพ่ือสร็างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร็างระบบคุณธรรม 

รวมทั้งปรับปรุงและจัดให็มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป็องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน็ทับ

ซ็อนในภาครัฐทุกระดับ 

 ป็จจุบันหน็วยงานต็างๆ เช็น ส านักงาน ก.พ. 

จึงได็เผยแพร็องค็ความรู็ที่เก่ียวข็องกับการป็องกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน็ทับซ็อน (Conflict of interest) 

ส านักงานคณะกรรมการป็องกันและปราบปรามการทุจริตแห็งชาติ 
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ร็วมกับส านักงานคณะกรรมการป็องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค็กรตามรัฐธรรมนูญ 

ได็จัดท ายุทธศาสตร็ชาติว็าด็วยการป็องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 

ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร็งใสการด าเนินงานของหน็วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ป็งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด็าน 

อันรวมถึง การต็อต็านการทุจริตในองค็กร 

ซึ่งสนับสนุนให็หน็วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน็ทับซ็อน ผ็านกิจกรรมต็างๆ 

อันรวมถึงการให็ความรู็ตามค็ูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป็องกันผลประโยชน็ทับซ็อนแก็เจ็าหน็าที่ใน

หน็วยงานด็วย 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร็ชาติว็าด็วยการป็องกันและปราบปรามการทุจริตข็างต็น 

และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร็งใสในการด าเนินงานของหน็วยงานภาครัฐการปฏิบัติให็เ

ป็นกลไกส าคัญท่ีจะป็องกันการทุจริต 

โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต็อการมีผลประโยชน็ทับซ็อนของเจ็าหน็าที่ในภาครัฐ 

เทศบาลต าบลโชคชัยจึงได็ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู็มือการป็องกันผลประโยชน็ทับซ็อนขึ้น 

เพ่ือเป็นประโยชน็ในการเสริมสร็างความรู็ความเข็าใจแก็บุคลากรให็เกิดความตระหนักถึงป็ญหาในเรื่องดังกล็าว 

รวมทั้ง เป็นข็อมูลให็ประชาชนและผู็สนใจได็ศึกษา 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร็วมกันรณรงค็สร็างสังคมไทยให็เป็นสังคมที่ใสสะอาด 

ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให็เทียบเท็าระดับมาตรฐานสากลได็ต็อไป 

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 

เพ่ือผลิตคู็มือการป็องกันผลประโยชน็ทับซ็อนของเทศบาลต าบลโชคชัยให็บุคลากรผู็ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค็ควา

มรู็ในการท างานให็เป็นไปด็วยความถูกต็อง 

 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน็ในการเสริมสร็างความรู็ 

ความเข็าใจแก็บุคลากรให็เกิดความตระหนักถึงป็ญหาการทุจริตคอร็รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคู็มือการปฏิบัติงานเพ่ือป็องกันผลประโยชน็ทับซ็อนของเทศบาลต าบลโชคชัย 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย 

6.วิธีด าเนินการ 

 1.ศึกษาและรวบรวมข็อมูล 
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 2.จัดท า (ร็าง) คู็มือการป็องกันผลประโยชน็ทับซ็อน 

 3.ตรวจสอบความถูกต็อง 

 4.จัดท าค็ูมือการป็องกันผลประโยชน็ทับซ็อน 

 5.แจกจ็ายให็บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 มีการจัดท าคู็มือการปฏิบัติงานเพื่อป็องกันผลประโยชน็ทับซ็อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกฝ้งองค้ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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1. ชื่อโครงการ : “ปลูกฝ้งองค้ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด็วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว็าด็วยการป็องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และแก็ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 

ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน็ส็วนตัวและส็วนรวมไว็ เพื่อลดระบบอุปถัมภ็ในสังคมไทย 

ให็เจ็าหน็าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน็ส็วนบุคคลและประโยชน็ส็วนรวมออกจากกันได็ 

หากเจ็าหน็าที่ของรัฐฝ็าฝ็นให็ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด็วย 

 การขัดกันแห็งผลประโยชน็ หรือ “Conflict of Interest” 

ได็รับการกล็าวถึงอย็างกว็างขวางในรอบหลายป็ที่ผ็านมาโดยเฉพาะอย็างยิ่ง 

ในช็วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับป็ญหาการทุจริตคอร็รัปชันของผู็ด ารงต าแหน็งทางการเมืองหรือผู็

ด ารงต าแหน็งระดับสูงในองค็กรต็างๆ 

ซึ่งได็ส็งผลกระทบต็อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได็สร็างความเสียหายให็กับประชาชนโดย

ส็วนรวม 

 จากสถานการณ็ข็างต็น 

จ าเป็นที่หน็วยงานภาครัฐต็องเร็งสร็างองค็ความรู็ให็บุคลากรมีความพร็อมที่จะเข็าใจสาเหตุและป็จจัยที่น าสู็การ

คอร็รัปชัน เพ่ือจะได็หาทางป็องกันและปฏิบัติหน็าที่ให็ห็างไกลจากต็นเหตุต็างๆ ที่น าไปสู็การทุจริตคอร็รัปชัน 

โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝ็งองค็ความรู็ให็มีความเข็าใจเกี่ยวกับความขัดแย็งระหว็างผลประโยชน็ส็วนตนและผ

ลประโยชน็ส็วนรวม 

รวมทั้งให็ตระหนักถึงผลกระทบจากป็ญหาความขัดแย็งกันระหว็างผลประโยชน็ส็วนตนและผลประโยชน็ส็วนรว

ม หรือเกิดเป็นผลประโยชน็ทับซ็อน ซึ่งเป็นป็ญหาเชิงโครงสร็างที่เก่ียวข็องกับหลายมิติ ทั้งมิติด็านสังคม 

การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท็อนถึงวัฒนธรรมและค็านิยมในการบริหารที่ด็อยพัฒนา 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลโชคชัยจึงได็จัดท ามาตรการ  “ปลูกฝ็งองค็ความรู็ให็มีความเข็าใจเกี่ยวกับ 

Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร็างจิตส านึกและเสริมสร็างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส็วนรวม 

ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน็ส็วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ 

หากข็าราชการและพนักงานเจ็าหน็าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน็าที่ท่ีจะปกป็องผลประโยชน็ส็วนรวมของประเท

ศชาติ มีการใช็อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน็ต็อตนเอง กลุ็ม พรรค 

พวกพ็อง เหนือผลประโยชน็ส็วนรวมย็อมส็งผลกระทบต็อสถาบันราชการ 

และสร็างความเสียหายต็อประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค้ 
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 3.1 เพ่ือเสริมสร็างองค็ความรู็เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก็บุคลากรของเทศบาลต าบลโชคชัย 

 3.2 เพ่ือสร็างจิตส านึกและเสริมสร็างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส็วนรวม 

ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน็ส็วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ 

อันจะน ามาซึ่งการป็องกันผลประโยชน็ 

ทับซ็อนในองค็กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝ็งองค็ความรู็ให็มีความเข็าใจเกี่ยวกับ Conflict of 

Interest 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย 

6.วิธีด าเนินการ 

 1. วางแผน/การถ็ายทอดองค็ความรู็ 

 2. ออกแบบกิจกรรม 

 3. จัดเตรียมเอกสาร 

 4. ด าเนินการจัดประชุม 

 5. สรุปรายการประชุม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝ็งองค็ความรู็ให็มีความเข็าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก้ประชาชนทุกภาคส้วนท้องถิ่น 
 

โครงการกิจกรรมชุมชนหมู้บ้านน้าอยู้  
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการกิจกรรมชุมชนหมู้บ้านน้าอยู้  
2.  หลักการและเหตุผล 
          ครอบครัวจัดเป็นหน็วยที่เล็กที่สุดของสังคม 
ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยที่เป็นจุดก าเนิดของความรักและความเชื่อมั่น 
ผลักดันให็สมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่มีคุณภาพสร็างสรรค็สังคมให็น็าอยู็ จากหลาย ๆ 
ครอบครัวรวมกันเป็นชุมชนเป็นหมู็บ็าน หากทุก ๆ ครอบครัวมีส็วนร็วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล็อม 
ให็เอ้ืออ านวยต็อการมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย็สิน โดยทุก ๆ 
ครอบครัวร็วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล็อมของชุมชนท าให็เกิดความร็วมแรงร็วมใจพัฒนาท าให็เกิดชุมช
นเข็มแข็ง 
          ด็วยเหตุนี้ เทศบาลต าบลโชคชัย จึงได็จัดโครงการกิจกรรมชุมชนหมู็บ็านน็าอยู็ ขึ้น 
เพ่ือส็งเสริมให็ประชาชนมีส็วนร็วมในการรับผิดชอบต็อสภาพแวดล็อมของชุมชน 
3.  วัตถุประสงค้  
          1.  เพื่อสร็างจิตส านึกให็ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล็อมในชุมชนให็น็าอยู็ 
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          2.  เพื่อส็งเสริมให็ประชาชนมีส็วนร็วมในการรับผิดชอบต็อสภาพแวดล็อม 
ตลอดจนการดูแลบ็านเรือนของตนเอง 
          3.  เพื่อสร็างแรงจูงใจให็ประชาชนเข็าร็วมกิจกรรมกับหน็วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนา   
แผนใหม็ 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโชคชัย 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  ประชุมผู็ที่เก่ียวข็องจัดท าโครงการรายงานผู็บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
          6.2  ประชาสัมพันธ็โครงการให็ประชาชนทราบ 
พร็อมทั้งชี้แจงให็ประชาชนเข็าใจถึงวัตถุประสงค็การด าเนินโครงการ 
          6.3  ก าหนดการจัดโครงการ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ป็งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          10,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
          1.  ชุมชนมีสภาพแวดล็อมที่ดีขึ้น 
          2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล็อมในชุมชน 
          3.  เกิดความร็วมมือร็วมใจในชุมชน 
 
 
     1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก้เด็กและเยาวชน 
 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโชคชัย 
(กิจกรรม “โตไปไม้โกง”) 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโชคชัย  
  (กิจกรรม “โตไปไม้โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล 
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 ในป็จจุบันการทุจริตคอร็รัปชั่นเป็นป็ญหาที่ท ารายสังคมอย็างรุนแรงและฝ็งรากลึก 
เป็นป็ญหาที่สะท็อนวิกฤตการณ็ด็านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม 
ซึ่งการที่จะแก็ไขป็ญหาได็อย็างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต็องมีค็านิยมในการรักษาความดีและรู็สึกไม็ยอมรับพฤติกรร
มทุจริตคอร็รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ็มเด็กและเยาวชน 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค็การบริหารส็วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก็ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 มาตรา 66 องค็การบริหารส็วนต าบล มีอ านาจหน็าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด็านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต็บังคับแห็งกฎหมาย 
องค็การบริหารส็วนต าบลมีหน็าที่ต็องท าในเขตองค็การบริหารส็วนต าบล (5) ส็งเสริมการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม (6) ส็งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก   เยาวชน ผู็สูงอายุ และผู็พิการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให็แก็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
ให็เทศบาลเมืองพัทยา และองค็การบริหารส็วนต าบล มีอ านาจ          
และหน็าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน็ของประชาชนในท็องถิ่นของตนเอง ดังนั้น (9)            
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห็และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู็ดอยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห็งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก็ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6              ทีต็่องการพัฒนาคนไทยให็เป็นคนที่สมบูรณ็ทางด็านร็างกาย จิตใจ อารมณ็ 
สังคมและสติป็ญญา ความรู็                     มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู็ร็วมกับผู็อ่ืนได็อย็างมีความสุข และมาตรา 25 
ก าหนดให็รัฐต็องส็งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล็งเรียนรู็ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
 เทศบาลต าบลโชคชัย พิจารณาเห็นความส าคัญของป็ญหาดังกล็าว จึงได็จัดโครงการสร็างภูมิค็ุมกัน          
ทางสังคมให็เด็กและเยาวชนต าบลโชคชัย (กิจกรรม “โตไปไม็โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร็างภูมิคุ็มกันและค็านิยม 
ที่ถูกต็องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให็เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
และเป็นการป็องกันแก็ไขป็ญหาทุจริตคอร็รัปชั่นที่ได็ผลที่สุดโดยการปลูกฝ็งจิตส านึกให็เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต็อง                มีความซื่อสัตย็สุจริต 
การยึดมั่นในความสัตย็จริงรู็จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต็อตนเองและผู็อ่ืนโดยชอบ ไม็คดโกง มีจิตสาธารณะ 
มีจิตส านึกเพ่ือส็วนรวม ตระหนักรู็และค านึงถึงสังคมส็วนรวมมีความรับผิดชอบต็อตนเองในการกระท าใดๆ 
และพร็อมที่จะเสียสละประโยชน็ส็วนตนเพื่อรักษาประโยชน็ส็วนรวม 
3. วัตถุประสงค้ 
 3.1 เพ่ือส็งเสริมและปลูกฝ็งให็เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย็ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร็างภูมิคุ็มกันทางสังคมให็เด็กและเยาวชน 
ไม็ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร็รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส็งเสริมให็เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
และพร็อมที่จะเสียสละประโยชน็ส็วนตนเพื่อรักษาประโยชน็ส็วนรวม 
4. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
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 เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโชคชัย จ านวน 100 คน 
 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู็ และสามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี 
สามารถน าความรู็ประสบการณ็ที่ได็รับมาปรับใช็กับตนเอง และสังคมส็วนรวมได็อย็างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต็งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชัย 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโชคชัย 
10. ผลที่คาดว้าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได็รับการปลูกฝ็งให็เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย็ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิค็ุมกันทางสังคม ไม็ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร็รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร็อมที่จะเสียสละประโยชน็ส็วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน็ส็วนรวม 
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโชคชัย 
(กิจกรรม “เสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร็างภูมิคุ็มกันทางสังคมให็เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโชคชัย  
  (กิจกรรม “เสริมการเรียนรู็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากป็จจุบันเด็กและเยาวชนไทยได็รับผลกระทบจากหลายๆด็าน ที่ท าให็เกิดป็ญหาเช็น 
ผลกระทบด็านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส็งผลให็เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม็พึงประสงค็ 
เด็กและเยาวชนไทยไม็เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต็วัตถุนิยม ไม็รู็จักการประมาณตน 
ซึ่งก็อให็เกิดผลเสียต็ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให็เด็กและเยาวชนรู็จักความพอเพียง ปลูกฝ็งอบรม 
บ็มเพาะให็เด็กและเยาวชน มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล็อม และวัฒนธรรม 
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ็ายทอด เพ่ือให็เด็กและเยาวชนรู็จักการใช็ชีวิตได็อย็างสมบูรณ็ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค็าของทรัพยากรต็างๆ รู็จักอยู็ร็วมกับผู็อ่ืน 
รู็จักเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็และแบ็งป็น มีจิตส านึกรักษ็สิ่งแวดล็อม และเห็นคุณค็าของวัฒนธรรมค็านิยม ความเป็นไทย 
ท็ามกลางการเปลี่ยนแปลงต็างๆ  
 เทศบาลต าบลโชคชัย พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
จงึได็จัดโครงการสร็างภูมิคุ็มกันทางสังคมให็เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโชคชัย 
(กิจกรรมส็งเสริมการเรียนรู็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น 
เพ่ือปลูกฝ็งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให็กับเด็กและเยาวชน 
เป็นการสร็างภูมิคุ็มกันทางสังคมให็เด็กและเยาวชนสามารถใช็ชีวิตได็อย็างสมดุล 
ท็ามกลางการเปลี่ยนแปลงต็างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค็าของทรัพยากรต็างๆ รู็จักอยู็ร็วมกับผู็อ่ืน 
รู็จักเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็และแบ็งป็น มีจิตส านึกรักษ็สิ่งแวดล็อม และเห็นคุณค็าของวัฒนธรรม ค็านิยมความเป็นไทย 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค็การบริหารส็วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก็ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค็การบริหารส็วนต าบล มีอ านาจหน็าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด็านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต็บังคับแห็งกฎหมาย องค็การบริหารส็วนต าบล 
มีหน็าที่ต็องท าในเขตองค็การบริหารส็วนต าบล (5) ส็งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
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ส็งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู็สูงอายุ และผู็พิการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให็แก็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ให็เทศบาลเมืองพัทยา และองค็การบริหารส็วนต าบล 
มีอ านาจและหน็าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน็ของประชาชนในท็องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห็และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู็ด็อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห็งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก็ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ที่ต็องการพัฒนาคนไทยให็เป็นคนที่สมบูรณ็ทั้งร็างกาย จิตใจ อารมณ็ สังคมและสติป็ญญา ความรู็ มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู็ร็วมกับผู็อ่ืนได็อย็างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค้ 
 3.1 
เพ่ือส็งเสริมและปลูกฝ็งให็เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช็ในการด าเนินชีวิตประจ าวันไ
ด็ 
 3.2 เพ่ือสร็างภูมิคุ็มกันทางสังคมให็เด็กและเยาวชนสามารถใช็ชีวิตได็อย็างสมดุล 
ท็ามกลางการเปลี่ยนแปลงต็างๆที่เกิดขึ้น 
 3.3 เพ่ือส็งเสริมให็เด็กและเยาวชนเห็นคุณค็าของทรัพยากรต็างๆ รู็จักเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็และแบ็งป็น 
และรู็จักอยู็ร็วมกับผู็อ่ืนได็อย็างมีความสุข 
 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนต าบลโชคชัย จ านวน  100  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู็ รู็จักการใช็ชีวิตแบบพอเพียง 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค็าของทรัพยากรต็างๆ รู็จักเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็ 
แบ็งป็นและรู็จักอยู็ร็วมกับผู็อ่ืนได็อย็างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 5.2 แต็งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชัย 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 
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8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโชคชัย 
10. ผลที่คาดว้าจะได้รับ 
 10.1 
เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช็ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได็ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิค็ุมกันทางสังคม 
สามารถใช็ชีวิตได็อย็างสมดุลท็านกลางการเปลี่ยนแปลงต็างๆ ที่เกิดขึ้นได็ 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค็าของทรัพยากรต็างๆ 
รู็จักเอ้ือเฟ็็อเผื่อแผ็และแบ็งป็นและรู็จักอยู็ร็วมกับผู็อ่ืนได็อย็างมีความสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต้อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต้อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น” 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต้อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได็จัดท ายุทธศาสตร็ชาติว็าด็วยการป็องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล็ว     
3 ฉบับ ป็จจุบันที่ใช็อยู็เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากป็ พ.ศ. 2560 จนถึงป็ พ.ศ. 2564 
ซึ่งมุ็งสู็การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม็ที่ประชาชนไม็เพิกเฉยต็อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได็รับความร็วมมือจากฝ็ายการเมือง 
หน็วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ็รักษาผลประโยชน็ของชาติและประชาชนเพื่อให็ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด็านความโป
ร็งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน็ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต็านทุจริต 
มีเป็าหมายหลักเพ่ือให็ประเทศไทยได็รับการประเมินดัชนีการรับรู็การทุจริต ไม็น็อยกว็าร็อยละ 50 ในป็ 
พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได็นั้น การบริหารงานภาครัฐต็องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ็าหน็าที่ของรัฐและประชาชนต็องมีพฤติกรรมแตกต็างจากท่ีเป็นอยู็ในป็จจุบัน ไม็ใช็ต าแหน็งหน็าที่ในทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบ โดยได็ก าหนดยุทธศาสตร็การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร็ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร็ที่ 1  สร็างสังคมท่ีไม็ทนต็อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร็ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต็อต็านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร็ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร็ที่ 4  พัฒนาระบบป็องกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร็ที่ 5  ปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร็ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู็การทุจริต 
           
องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นเป็นหน็วยงานของรัฐภายใต็โครงสร็างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกร
ะจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ็งเน็นการกระจายอ านาจจากส็วนกลางลงสู็ท็องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส็งเสริมปกครองในระบอบประชา
ธิปไตย 
เป็นหน็วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน็ของประชาชนในท็องถิ่น 
การพัฒนาองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นให็เกิดความยั่งยืนรัฐจะต็องให็ความเป็นอิสระแก็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่
นโดยยึดหลักแห็งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ็ของประชาชนในท็องถิ่น 
และส็งเสริมให็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส็วนร็วมในการตัดสินใจแก็ไขป็ญหาในระดับพ้ืนที่ 
ส็วนการก ากับดูแลองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นจะท าได็เท็าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และต็องเป็นไปเพ่ือการคุ็มครองประโยชน็ของประชาชนในท็องถิ่น 
           ทั้งนี้ ต็องยอมรับว็าป็ญหาการทุจริตในองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา 
ที่ได็สร็างความขมขื่นใจให็แก็คนท างานในองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นมาเป็นเวลาช็านาน 
ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นประกอบกับมีป็จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ 
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย็สุจริต ของคนท างานราชการส็วนท็องถิ่น ให็เหือดหายไป  
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           ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นที่ผู็บริหารองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นต็องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต็อต็านการทุจริตอ
ย็างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด็วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริต ส็งเสริมให็องค็กร 
ปกครองส็วนท็องถิ่นบริหารงานด็วยความโปร็งใส 
มีความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโย
ชน็สุขแก็ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการป็องกันการทุจริตขององค็กรตนเองต็อไปให็ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยต็อไป
   
3.  วัตถุประสงค้  
           
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต็อต็านการทุจริตของผู็บริหารองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นด็วยการจัดท าแ
ผนป็องกันการทุจริตในองค็กร 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจ านงการต็อต็านการทุจริตของผู็บริหาร อย็างน็อย 1 ฉบับ 
          4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต็อต็านการทุจริตของผู็บริหารต็อสาธารณะชน 
          4.3  แผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริตขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 4 ป็ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต็อต็านการทุจริตของผู็บริหารองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 
          6.2  ประชุมหน็วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข็อง 
          6.3  จัดตั้งคณะท างาน 
          6.4  ประชุมคณะท างาน 
          6.5  จัดท าแผนปฏิบตัิการป็องกันการทุจริต 
          6.6  ประกาศการใช็แผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริต 
          6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริต 
          6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ป็งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
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          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต็อต็านการทุจริตของผู็บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต็อต็านการทุจริตของผู็บริหารต็อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริตขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 4 ป็ 
          ผลลัพธ้ 
            - การบริหารราชการขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นมีความโปร็งใส 
สามารถป็องกันการทจุริตของบุคลากรองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นได็ 
            - ลดข็อร็องเรียนการด าเนินงานขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 
 
 
 
 
 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร้งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัย ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส้วนราชการ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัย ปลัดเทศบาล 

และหัวหน้าส้วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลโชคชัย 

เป็นหน็วยงานบริหารราชการองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน็าที่ในการจัดท าบริการสาธาร

ณะให็แก็ประชาชนในท็องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549  แก็ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

และหน็าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให็แก็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และหน็าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให็องค็การบริหารส็วนต าบลมีหน็าที่ต็องท าอีกมากมาย 

ในการให็บริการสาธารณะแก็ประชาชน ผู็มารับบริการติดต็อกับหน็วยงานต็างๆ  นั้น 

มักจะประสบป็ญหาด็านการอ านวยความสะดวกในการติดต็อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู็กับฝ็า

ยบริหาร ไม็มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน็าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 

ไปยังหัวหน็าหน็วยงานระดับส านัก กอง และฝ็ายต็างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย็างยิ่งต็อการให็บริการ 

ท าให็การบริการเกิดความล็าช็า ประชาชนไม็ได็รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ็าหน็าที่ ส็งผลให็ระบบการให็บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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 เพ่ือให็เป็นไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549  แก็ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552        

ที่ก าหนดให็การปฏิบัติงานตามอ านาจหน็าที่ของเทศบาลต าบลโชคชัย ต็องเป็นไปเพ่ือประโยชน็สุขของประชาชน 

โดยใช็วิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว็าด็วยหลักเกณฑ็ 

และวิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 

ที่ก าหนดให็การบริหารราชการเพื่อให็เกิดประโยชน็สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต็อภารกิจของรัฐ 

ไม็มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

ประชาชนได็รับการอ านวยความสะดวกและได็รับการตอบสนองความต็องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

คุ็มค็า   

 ดังนั้น เพ่ือให็การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี 

ตอบสนองความต็องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให็บริการและไม็สร็างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ็งยาก 

จึงจ าเป็นต็องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน็าที่ของเทศบาลต าบลโชคชัย ขึ้น 

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให็บริการประชาชนให็ได็รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต็องการของประชาชน 

 3.2 เพ่ือให็ประชาชนมีความพึงพอใจในการให็บริการจากหน็วยงาน 

 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู็บริหารทุกระดับ 

 3.4 

เพ่ือป็องกันการผูกขาดอ านาจหน็าที่ในการใช็ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห็งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแห

น็งหน็าที่ราชการ 

 

4. เป้าหมาย 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน็าส็วนราชการ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข็อบังคับและหนังสือ  

สั่งการ 

 6.2 

จัดท าหนังสือแจ็งเวียนให็ทุกส็วนราชการและผู็รับมอบอ านาจให็ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ็ให็ประชาชนทราบ 
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 6.4 ให็ผู็รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได็รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให็ผู็ที่เกี่ยวข็องปฏิบัติราชการแทน   

 10.2 ผลลัพธ้ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได็รับอยู็ในระดับดี 

  - ประชาชนได็รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน็าที่อันเป็นช็องทางแห็งการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู็ใช็บริการ 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย มีหน็าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให็แก็ประชาชนในท็องถิ่นตามอ านาจหน็าที่  

และหน็าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให็แก็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และหน็าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให็เป็นหน็าที่ของเทศบาล 

และในการปฏิบัติหน็าที่นั้นต็องเป็นไปเพื่อประโยชน็สุขของประชาชน 

โดยค านึงถึงการมีส็วนร็วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  

การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ็าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการเป็ดเผยข็อมูลข็าวสาร ให็เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข็อบังคับ 

จากภารกิจหน็าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให็แก็ประชาชนในพื้นท่ี นั้น 

เทศบาลต าบลโชคชัยในฐานะผู็ให็บริการก็จะไม็ทราบว็าภารกิจที่ให็บริการไปนั้น ประชาชนได็รับประโยชน็ 

หรือเกิดประโยชน็สูงสุดแก็ประชาชนมากน็อยเพียงใด การให็บริการมีคุณภาพเพียงใด 

ตอบสนองความต็องการผู็รับบริการหรือไม็ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู็รับบริการ 

จงึต็องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู็รับบริการ 

 เพ่ือให็เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส็วนร็วมของประชาชน 

การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเป็ดเผยข็อมูลข็าวสาร 

ตามพระราชกฤษฎีกาว็าด็วยหลักเกณฑ็และวิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 

ที่ก าหนดให็การบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดีนั้น 

จะต็องก็อให็เกิดประโยชน็สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต็อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความค็ุมค็าใน

เชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได็รับการอ านวยความสะดวก และได็รับการตอบสนองความต็องการ 

ประกอบกับจังหวัด แจ็งให็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน 

ผู็มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลต าบลโชคชัย ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด็านคุณภาพการให็บริการ 

เพ่ือประโยชน็ในท็องถิ่น ลูกจ็างและพนักงานจ็าง 

อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร็างความโปร็งใสในการให็บริการสาธารณะประโยชน็ให็ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

จึงจ าเป็นต็องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 เพ่ือเป็นการสร็างความโปร็งใสในการให็บริการสาธารณะการให็บริการประชาชนให็เกิดความ     

พึงพอใจ 

 3.2 เพ่ือเป็นการสร็างจิตส านึกความตระหนักให็แก็บุคลากรผู็ให็บริการ ปฏิบัติหน็าที่ในการให็บริการ 

โดยยึดประโยชน็สุขของประชาชน 

 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด็านบริการให็มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
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 3.4 เพ่ือเป็นการป็องกันป็ญหาร็องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน็วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดจ็างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย จ านวน 1 ครั้ง ต็อป็ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 

และด าเนินการจัดจ็างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโชคชัยตามรูปแบบที่ก าหนด 

 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ็งให็เทศบาลฯ ทราบ 

 6.4 ด าเนินการเบิกจ็ายเงินให็แก็สถาบันผู็ท าการประเมิน 

 6.5 ป็ดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให็ประชาชนทราบ 

 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด็านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน็สุขแก็ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 เบิกจ็ายตามงบประมาณรายจ็ายประจ าป็ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 

หมวดค็าใช็สอย ประเภทรายจ็ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม็เข็าลักษณะรายจ็ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู็รับบริการ  จ านวน 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 10.1 ผลผลิต 

  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต็อการบริหารงานของเทศบาลต าบลโชคชัย 

จ านวน 2 ฉบับ 

 10.2 ผลผลิต 

  - ประชาชนผู็รับบริการมีความพึงพอใจไม็ต่ ากว็าร็อยละ 80 

  - การให็บริการสาธารณะมีความโปร็งใส และเกิดประโยชน็สูงสุดแก็ประชาชน  
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กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ้ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ้ายประจ าป้” 
 
1. ช่ือโครงการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ็ายเงินตามข็อบัญญัติงบประมาณรายจ็ายประจ าป็” 
2.หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให็การท าบัญชี 
การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ็ายขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล็องกับการปฏิ
บัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร็ขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให็บุคลากรฝ็ายบัญชี 
กองคลัง องค็การบริหารส็วนจังหวัดนครราชสีมา 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ็ายให็ความรู็ความเข็าใจในการปฏิบัติ 
ท าให็เกิดความคุ็มค็าและมีประสิทธิภาพลดข็อผิดพลาดในการเบิกจ็ายตามข็อบัญญัติงบประมาณรายจ็ายประจ า
ป็ และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข็อง 
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นจะต็องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต็อการบริหารงานองค็การบริหารส็วนจังหวัดนครราชสีมา 
3.วัตถุประสงค้ 
 3.1เพื่อให็บุคลากรฝ็ายบัญชี กองคลัง มีความรู็ความเข็าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข็อง 
 3.2เพ่ือลดข็อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจท าให็เกิดความเสียหายแก็ทางราชการ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ็ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลโชคชัย 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลโชคชัย 
6.วิธีด าเนินการ 
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 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ็ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ็าย แยกแผนงาน 
แยกประเภทรายจ็ายตามงบประมาณที่ตั้งไว็ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลโชคชัย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
 10.1 บุคลากรฝ็ายบัญชี กองคลัง มีความรู็ความเข็าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ 
ที่เก่ียวข็อง 
 10.2 ลดข็อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจท าให็เกิดความเสียหายแก็ทางราชการ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ็มค็าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 

 

 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบานการจัดหาพัสดุ” 
1. ช่ือโครงการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบานการจัดหาพัสดุ” 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว็าด็วยหลักเกณฑ็และวิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี 
ซึ่งก าหนดให็มีการบริหารราชการอย็างมีประสิทธิและเกิดความค็ุมค็าในเชิงภารกิจของรัฐ 
และเกิดประโยชน็สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว็าด็วยการพัสดุ ป็ 
2535 และแก็ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข็อง 
3.วัตถุประสงค้ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด็านจัดซื้อจัดจ็าง 
 3.2 เพ่ือใช็เป็นข็อมูลในรายงานผู็บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช็เป็นข็อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ็างของหน็วยงาน 
 3.4 เพ่ือให็ทราบป็ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช็เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข็อมูลให็กับประชาชนสามารถตรวจสอบได็ 
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4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน็าฝ็ายและผู็อ านวยการกองพัสดุและทรัพย็สิน 
 4.2 เจ็าหน็าที่ผู็ปฏิบัติงานด็านพัสดุ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชัย 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข็อมูลในการจัดซื้อจัดจ็าง 
 6.2 
จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ็างและคิดเป็นร็อยละของจ านวนโครงการและร็อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ็าง 
 6.4 สรุปป็ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ็างประจ าป็ 
 6.6 รายงานการวิเคราะห็ผลการจัดซื้อจัดจ็างประจ าป็ 
 6.7 เผยแพร็ข็อมูลให็ประชาชนได็รับทราบ  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุและทรัพย็สิน เทศบาลต าบลโชคชัย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
 10.1 ประชาชนได็รับทราบข็อมูลในการบริหารของหน็วยงานด็วยความโปร็งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู็บริหารมีข็อมูลในการวางแผนการบริหารงานให็มีประสิทธิภาพ 
 10.3 
ผู็ปฏิบัติงานมีข็อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ็างให็มีประสิทธิภาพและเกิดความค็ุมค็าเป็นปร
ะโยชน็กับประชาชน 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป้นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในมาตรา 3/1 แห็งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ็นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว็ว็า 

การบริหารราชการต็องเป็นไปเพื่อประโยชน็สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต็อภารกิจของรัฐ 
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ความมีประสิทธิภาพ    ความคุ็มค็าในเชิงภารกิจแห็งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การลดภารกิจและยุบเลิกหน็วยงานที่ไม็จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ 

การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต็องการของประชาชน 

และเพ่ือให็การด าเนินการดังกล็าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล็าว 

จึงได็มีการประกาศใช็พระราชกฤษฎีกาว็าด็วยหลักเกณฑ็และวิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

โดยก าหนดให็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ็เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวย

ความสะดวกในการตอบสนองต็อความต็องการของประชาชน          

3.  วัตถุประสงค้  
          1.  เพ่ือให็ประชาชนได็รับการบริการได็อย็างรวดเร็ว 
          2.  เพ่ือให็การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          3.  เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในด็านการให็บริการและผู็ที่มาติดต็อ 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดต็อราชการกับเทศบาลต าบลโชคชัย  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลโชคชัย ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  จัดให็มีการประชุมคณะท างาน 
          6.3  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

          6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส็วนราชการใน เทศบาลต าบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
          1.  ประชาชนได็รับการบริการด็วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          2.  ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีในด็านการให็บริการ 
          3.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
 

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน็าที่ให็กับผู็ใต็บังคับบัญชาในการบริหารงานในด็านต็างๆ ภายในองค็กรนั้น     

ก็เพ่ือเป็นการช็วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให็เกิดความคล็องตัว รวดเร็ว 

ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข็ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให็ผู็ใต็บังคับบัญชา 

จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู็ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย็างดี 

ด็วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให็การบริหารงานก็อให็เกิดประโยชน็สูงสุดแก็ราชการ 

 ดังนั้น 

การด าเนินการของหน็วยงานต็องมีการปรับให็เข็ากับสภาพสังคมและทันต็อสถานการณ็ที่การบริหารราชการต็อง

เป็นไปเพ่ือประโยชน็สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต็อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ็มค็าในเชิงภารกิจแห็งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต็องการของประชาชน 

แต็ทั้งนี้ต็องมีผู็รับผิดชอบต็อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค้ 

 เพ่ือให็การบริหารราชการของเทศบาลต าบลโชคชัย  

ภายใต็กรอบอ านาจหน็าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให็เป็นไปอย็างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน็สูงสุดแ

ก็ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู็บริหาร  ปลัดเทศบาล   หรือหัวหน็าส็วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต็งตั้ง มอบหมาย คณะผู็บริหาร ปลัด    

หรือหัวหน็าส็วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งแต็งตั้ง 

 6.3 ส าเนาค าสั่งแต็งตั้ง แจ็งคณะผู็บริหาร  ปลัดเทศบาล  หัวหน็าส็วนราชการทุกส็วน 

ที่ได็รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส็วนราชการ 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล็องตัวและรวดเร็ว 

ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการให็บริการประชาชน/บริการสาธารณะได็อย็างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัย ปลัดเทศบาล  

และหัวหน้าส้วนราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัย ปลัดเทศบาล 

และหัวหน้าส้วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2497  แก็ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  

ได็บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน็าที่ของนายกเทศมนตรีฯ  ไว็หลายเรื่องหลายประการ 

รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน็าที่ของนายกเทศมนตรีฯ เอาไว็ การที่นายกเทศมนตรีฯ 

จะด าเนินการในเรื่องต็างๆ เพียงผู็เดียว       ก็อาจท าให็เกิดช็องว็างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต็างๆ 

เกิดข้ึนได็ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก็ไขป็ญหาต็างๆ    ทีอ่าจเกิดขึ้น เทศบาลต าบลโชคชัย 

จึงได็ก าหนดมาตรการให็มีการมอบอ านาจของนายก ให็รองนายก  ปลัดเทศบาล  

ได็ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 เพ่ือให็การใช็ดุลยพินิจต็างๆ ของฝ็ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ 

ตามหลักการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือให็เป็นการป็องกันการทุจริตคอร็รปัชันของเจ็าหน็าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอ านาจอย็างน็อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 



43 
 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู็ในอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัย 

เสนอนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัยเพื่อพิจารณา 

 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน็าที่ของนายก ให็รองนายก  ปลัดเทศบาล   ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 ร็อยละ 80 ของเป็าหมายด าเนินการแล็วเสร็จ 

 

 

 

     2.4 การเชิดชูเกียรติแก้หน้วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป้นที่ประจักษ้ 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก้คณะกรรมการชุมชน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก้คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด็วยเทศบาลต าบลโชคชัย เป็นองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน   2   
ตารางกิโลเมตร ประกอบด็วย   18  ชุมชน  มีประชากรทั้งสิ้น   คน  
จ านวน    ครัวเรือน 
ในการบริหารงานของเทศบาลมุ็งส็งเสริมให็ประชาชนในท็องถิ่นได็เข็ามามีส็วนร็วมในการพัฒนางานและแก็ไขป็
ญหาได็ตรงกับความต็องการของประชาชนมากท่ีสุด  
 ป็จจุบันเทศบาลต าบลโชคชัย ได็จัดตั้งชุมชนไว็แล็ว จ านวน 18  ชุมชน 
เพ่ือให็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห็งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 
ทีบ่ัญญัติให็ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย็ทรงเป็นประมุข 
และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 50 วรรคท็าย 
การปฏิบัติงานตามหน็าที่ของเทศบาลต็องเป็นไปเพื่อประโยชน็สุขของประชาชน 
โดยใช็หลักการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดีและค านวณถึงการมีส็วนร็วมของประชาชน มาตรา 50 (9) 
ก าหนดให็เทศบาลมีหน็าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให็เป็นหน็าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนแ
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ละข้ันตอนการกระจายอ านาจให็แก็องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) 
ก าหนดให็เทศบาลมีอ านาจและหน็าที่ส็งเสริมการมีส็วนร็วมของราษฎรในการพัฒนาท็องถิ่น 
ประกอบกับการมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1153 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 
มีวัตถุประสงค็จะให็มีคณะกรรมการชุมชนเข็ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต็างๆ 
ท าหน็าที่ในการประสานงานกันเทศบาลและหน็วยงานอ่ืนๆ 
รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข็สุขของพ่ีน็องประชาชนในชุมชนระเบียบเทศบาลต าบลโชคชัย 
ว็าด็วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2560 
ลงวันที่  เดือน พฤศจิกายน  2560 
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต็ละชุมชนต็างอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน็าที่โดยไม็ได็รับค็าตอบแทน 
ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให็สอดคล็องกับส านักงานคณะกรรมการป็องกันและปราบปราม
การทุจริตแห็งชาติการบริหารราชการเพ่ือป็องการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก็หน็วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให็เป็นที่ประจักษ็ โดยการยกย็องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย็ สุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ยกย็องเชิดชูเกียรติที่ให็ความช็วยเหลือกิจการสาธารณะของท็องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลจึงได็จัดให็มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก็คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน็าที่ครบวาระการด ารงต าแหน็ง 
3. วัตถุประสงค้  
 3.1 เพ่ือยกย็องเชิดชูเกียรติแก็คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏิบัติหน็าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด็วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน็ง 
 3.2 
เพ่ือยกย็องเชิดชูสตรีแก็คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน็แก็สังคมให็มีขวัญและก าลังใจ 
4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให็แก็คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏิบัติหน็าที่ครบวาระการด ารงต าแหน็ง จ านวน  18  ชุมชน 
 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห็องประชุมเทศบาลต าบลโชคชัย 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน็ง 
 6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก็คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ็าน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 



45 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน็าที่จบครบวาระ 4 ป็ ได็รับการ 
ยกย็องเชิดชูเกียรติไม็น็อยกว็าร็อยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ็ 
  - คณะกรรมการชุมชนผู็ได็รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู็ในระดับดี 
  - มีคณะกรรมการชุมชนต็นแบบที่ดี ด็านการบ าเพ็ญประโยชน็สาธารณะในท็องถิ่น 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกย้องเชิดชูเกียรติหน้วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป้นที่ประจักษ้ 
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1.ชื่อโครงการ : ยกย้องเชิดชูเกียรติหน้วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป้นที่ประจักษ้ 
2.หลักการและเหตุผล 
 สังคมในป็จจุบันอยู็ด็วยความเร็งรีบ แก็งแย็งแข็งขัน เพ่ือความอยู็รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม            
ท าให็การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู็คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดป็ญหามากมายในป็จจุบัน 
ไม็ว็าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส็วนรวมถึงป็ญหาการก็ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  
 เพ่ือเป็นการส็งเสริมให็คนดีมีที่ยื่นในสังคม สร็างแบบอย็างที่ดีแก็คนรุ็นหลัง เทศบาลต าบลโชคชัย 
จึงจัดให็มีการยกย็อง เชิดชูเผยแพร็ ประชาสัมพันธ็และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก็ผู็กระท าความดี 
เพ่ือส็งเสริมสร็างขวัญและก าลังใจแก็คนดีเหล็านั้นให็ร็วมกันสร็างสรรค็สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย็าง เพ่ือปลุกกระแสการสร็างสังคมแห็งความดีอย็างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู็ความอยู็เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค้ 
 3.1 เพ่ือยกย็องเชิดชูเกียรติแก็หน็วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย็ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย็องเชิดชูเกียรติแก็หน็วยงาน/บุคคลที่ให็ความช็วยเหลือกิจการสาธารณะของท็องถิ่น 
 3.3 เพ่ือยกย็องเชิดชูเกียรติแก็หน็วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร็างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ็นให็ทุกภาคส็วนได็มีแบบอย็างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให็สังคมตระหนักถึงคุณค็าแห็งความดีมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย็องเชิดชูเกียรติแก็หน็วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย็างที่ดีจ านวนไม็น็อยกว็า 
10 คน/ป็ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลโชคชัย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให็มีการเผยแพร็ ประชาสัมพันธ็ยกย็องเชิดชูเกียรติหน็วยงาน/บุคคล 
ที่ประพฤติปฎิบัติตนให็เป็นที่ประจักษ็ผ็านทางสื่อช็องทางต็างๆ ได็แก็ วารสารเทศบาลต าบลโชคชัย 
เว็บไซต็เทศบาลต าบลโชคชัย สื่อสังคม(Social Media) เป็นต็น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
 จ านวนหน็วยงาน/บุคคลที่ได็การยกย็องเชิดชูเกียรติ 
 

       2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร็งใสในการด าเนินงานของหน็วยงานภาครัฐได็ก าหนดดัชนีในการประเมิน
ทีค่ านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล 
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข็อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน็วยงานของภาครัฐ 
สาเหตุส็วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากป็จจัยทางวัฒนธรรมขององค็กร 
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต็าง ๆ ที่เอ้ือให็เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค็กรที่น าไปสู็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค็านิยมและวัฒนธรรมขององค็กรให็กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได็ของผู็บริหารและเจ็าหน็าที่ภายในองค็กร 
โดยการสร็างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส็วนร็วมในการต็อต็านการทุจริตภายในองค็กร 
ของผู็บริหารและเจ็าหน็าที่ถึงแม็จะเป็นสิ่งที่ยากต็อการด าเนินงานก็ตาม 
แต็เป็นสิ่งส าคัญที่หน็วยงานต็องสร็างให็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู็องค็กรที่มีคุณธรรมและความโปร็งใสในก
ารด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร็างแนวร็วมในการต็อต็านการทุจริตอันจะส็งผลต็อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
          ดังนั้น เทศบาลต าบลโชคชัย จึงจัดท ามาตรการ จัดท าข็อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด็วยความซื่อสัตย็ สุจริต 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค็กรที่จะน าไปสู็การยกระดับคุณธรรมและความโปร็งใสในการด าเ
นินงานให็สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค้  
          1.  เพื่อให็บุคลากรปฏิบัติราชการด็วยความซื่อสัตย็ สุจริต มีคุณธรรม 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี 
          2.  เพื่อให็ทุกส็วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
          3.  เพื่อเสริมสร็างวัฒนธรรมองค็กรที่มีความโปร็งใส           
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค็กรปฏิบัติตามเกณฑ็ตัวชี้วัดข็อตกลง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
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          เทศบาลต าบลโชคชัย ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  จัดท าข็อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส็วนราชการระหว็างส็วนราชการกับผู็บริหาร 
          6.2  รวบรวมรายงานข็อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส็วนราชการเสนอผู็บริหาร 
          6.3  ประชาสัมพันธ็ทุกส็วนราชการ           
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ป็งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส็วนราชการใน เทศบาลต าบลโชคชัย 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
          1.  มีการจัดท าข็อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มาตรการ “แต้งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต้งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด็วยเทศบาลต าบลโชคชัย 

มีนโยบายใช็หลักธรรมาภิบาลส็งเสริมให็ภาคประชาชนเข็ามามีส็วนร็วมโดยเป็ดโอกาสให็ประชาชนสามารถเสนอ

เรื่องร็องเรียน แจ็งเบาะแส เสนอข็อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร็องเรียน          ผ็านช็องทางต็างๆ ได็แก็ 

ระบบอินเตอร็เน็ต ทางโทรศัพท็ หรือแจ็งเบาะแสด็วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให็การด าเนินการรับเรื่องร็องเรียนเป็นไปด็วยความเรียบร็อย 

สามารถแก็ไขความเดือดร็อนของประชาชนได็อย็างมีประสิทธิภาพ 

จึงได็แต็งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร็องเรียนประจ าเทศบาลต าบลโชคชัย 

รวมถึงจัดท าค็ูมือด าเนินการเรื่องร็องเรียนของเทศบาลต าบลโชคชัยขึ้น 

เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได็รับทราบหรือรับแจ็งเรื่องร็องเรียนต็างๆ 

เจ็าหน็าที่รับผิดชอบได็ถือปฏิบัติให็เป็นแนวทางเดียวกัน 



50 
 

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 เพ่ือจัดให็มีเจ็าหน็าที่ผู็รับผิดชอบด าเนินการรับแจ็งเรื่องร็องเรียนต็างๆ  

 3.2 

เพ่ือจัดให็มีมาตรการจัดการในกรณีได็รับทราบหรือรับแจ็งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิ

บัติงานที่สอดคล็องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ็เกี่ยวข็องอย็างถูกต็อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต็งตั้งเจ็าหน็าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร็องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดผู็รับผิดชอบเรื่องร็องเรียน 

 6.2 จัดท าคู็มือด าเนินการเรื่องร็องเรียนของเทศบาลต าบลโชคชัย 

 6.3 

จัดประชุมให็ความรู็เจ็าหน็าที่ผู็รับผิดชอบเรื่องร็องเรียนเพื่อใช็เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก็ไ

ขป็ญหาเรื่องร็องเรียนที่ได็รับจากช็องทางการร็องเรียนต็างๆ ให็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยโปร็งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร็กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร็องเรียนของเทศบาลต าบลโชคชัย     

ให็ผู็รับบริการ ผู็มีส็วนได็เสีย คู็สัญญา ประชาชนทั่วไป หน็วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน็วยงาน 

สามารถเข็าใจและใช็ประโยชน็จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล็าวได็ตรงกับความต็องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 เจ็าหน็าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร็องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร็องเรียนของเทศบาล 

ต าบลโชคชัย 
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มิติที่ 3. การส้งเสริมบทบาทและการมีส้วนร้วมของภาคประชาชน 

     3.1 

จัดให้มีและเผยแพร้ข้อมูลข้าวสารในช้องทางท่ีเป้นการอ านวยความสะดวกแก้ประชาชนได้มีส้วนร้วมตรวจส

อบปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย้ข้อมูลข้าวสารของเทศบาลต าบลโชคชัย 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย้ข้อมูลข้าวสารของเทศบาลต าบลโชคชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห็งพระราชบัญญัติข็อมูลข็าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ซึ่งบัญญัติไว็ว็าภายใต็บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 

หน็วยงานของรัฐต็องจัดให็มีข็อมูลข็าวสารของราชการอย็างน็อยดังต็อไปนี้ไว็ให็ประชาชนเข็าตรวจดูได็ ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ็และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 และเพ่ือให็เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 

ความโปร็งใส การมีส็วนร็วม สามารถตรวจสอบได็ 

3. วัตถุประสงค้ 

 1. เพ่ือให็เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลโชคชัย 

ว็าด็วยข็อมูลข็าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลโชคชัย เรื่อง 

ค็าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข็อมูลข็าวสารของศูนย็ข็อมูลข็าวสารเทศบาลต าบลโชคชัยขึ้น 

 2. เพ่ือให็บริการข็อมูลข็าวสารของราชการไว็ให็ประชาชนเข็าตรวจดู ศึกษา ค็นคว็า ตลอดจนเผยแพร็ 

จ าหน็าย จ็ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน็าที่ให็เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให็กับประชาชนในการจัดระบบข็อมูลข็าวสาร ดังนี้ 

  3.1 ข็อมูลข็าวสารที่ลงพิมพ็ในราชกิจจานุเบกษา 

  3.2 ข็อมูลข็าวสารที่ต็องจัดไว็ให็ประชาชนตรวจดูได็ 

  3.3 ข็อมูลข็าวสารอ่ืน 

  3.4 ข็อมูลข็าวสารส็วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 

 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย็ข็อมูลข็าวสารของราชการ จ านวน 1 แห็ง 

 2. ระเบียบเทศบาลต าบลโชคชัย ว็าด็วยข็อมูลข็าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
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 3. ประกาศเทศบาลต าบลโชคชัย 

เรื่องค็าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข็อมูลข็าวสารของศูนย็ข็อมูลข็าวสารเทศบาลต าบลโชคชัย 

จ านวน 1 ฉบับ 

 4. แบบค าร็องขอตรวจดูข็อมูลข็าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย็ข็อมูลข็าวสารของราชการ 

 6.2 เมื่ออนุมัติแล็ว แจ็งเวียนทราบภายในทุกส็วนราชการ 

 6.3 จัดท าร็างระเบียบฯ ว็าด็วยข็อมูลข็าวสารของราชการ เสนอต็อผู็บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 6.4 จัดท าร็างประกาศฯ เรื่องค็าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข็อมูลข็าวสาร 

เสนอต็อผู็บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 6.5 จัดท าร็างแบบค าร็องขอตรวจดูข็อมูลข็าวสาร เสนอต็อผู็บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต็ะ ตู็เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 

 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

9. หน้วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 1. มีการจัดตั้งศูนย็ข็อมูลข็าวสารของราชการ เทศบาลต าบลโชคชัย ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชัย 

 2. มีการจัดระบบข็อมูลข็าวสารที่ครบถ็วน ไว็ส าหรับอ านวยความสะดวกให็กับประชาชน 

 3. มีประชาชนขอตรวจดูข็อมูลข็าวสารทางราชการ 
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โครงการสื่อประชาสัมพันธ้ 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ้  
2.  หลักการและเหตุผล 
          ในภาวะสังคมป็จจุบัน ความเจริญก็าวหน็าด็านวิชาการ และเทคโนโลยีต็าง ๆ 
ก็าวหน็าไปมากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส็ต็าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต็าง 
ๆ เข็ามาใช็ในการด าเนินงานผ็านสื่อการประชาสัมพันธ็ เพื่อให็บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให็ความรู็ความเข็าใจได็ง็ายในช็วงระยะเวลาสั้น ๆ 
หรือช็วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต็องปูพ้ืนฐาน สร็างความน็าเชื่อถือ 
และน็าสนใจให็กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลฯ  
ให็สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต็าง ๆได็ชัดเจนถูกต็อง 
ฉะนั้นการสร็างความสัมพันธ็กับประชาชนต็องการให็ประชาชนเข็าถึงและมีส็วนร็วมรับรู็ในภารกิจของเทศบาลฯ 
จึงจ าเป็นต็องพิจารณาในการเลือกสื่อให็เหมาะสมกับสภาวการณ็นั้น ๆ 
การใช็สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย็างไรบ็าง ในแต็ละขั้นตอนที่ต็างกันเป็นสิ่งส าคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือให็ประชาชนยอมรับและให็ความร็วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต็อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน็าที่  
อย็างโปร็งใสและยุติธรรม 
3.  วัตถุประสงค้  
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          1.  เพ่ือประชาสัมพันธ็การด าเนินงานของ เทศบาลฯ ให็ประชาชนได็รับทราบโดยผ็านสื่อประเภทต็าง ๆ 
ได็แก็ สื่อสิ่งพิมพ็ สื่อ Social network ผ็านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส็ 
          2.  เพ่ือสร็างจิตส านึกให็เกิดการเรียนรู็ รับรู็และเข็าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบล    
โชคชัย อย็างถูกต็องและโปร็งใส 
          3.  เพ่ือส็งเสริมให็ประชาชนมีส็วนร็วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลฯ 
          4.  เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด็น ให็เป็นที่ทราบกันอย็างแพร็หลาย 
 4.  เป้าหมาย          
          1.  จัดท าแผ็นพับประชาสัมพันธ็เทศบาลต าบลโชคชัย และค็ูมือการให็บริการประชาชน 
          2.  ป็ายประชาสัมพันธ็ 
          3.  เสียงตามสาย 
          4.  จัดท า Presentation น าเสนอผลงานของเทศบาลต าบลโชคชัย 
          5.  อ่ืน ๆ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
               เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีด าเนินการ 
          1.  เสนออนุมัติโครงการ 
          2.  ด าเนินการประชุม 
          3.  มอบหมายงาน 
          4.  ผลิตสื่อประเภทต็าง ๆ 
          5.  ติดตามและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ป็งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
          5,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
          ใช็แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโชคชัยเป็นตัวชี้วัด 
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โครงการเผยแพร้ข้อมูลข้าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพร็ข็อมูลข็าวสารด็านการจัดซื้อ – จัดจ็าง 

2. หลักการและเหตุผล 
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 เนื่องจากเทศบาลต าบลโชคชัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มีอ านาจหน็าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด็วยตนเอง 

ทั้งในเรื่องการจัดหารายได็และการใช็จ็ายเงินและการบริหารงานต็างๆ 

ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต็ต็องเป็นไปตามอ านาจหน็าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว็ ดังนั้น 

การทีเ่ทศบาลต าบลโชคชัย          จะบรหิารงานให็มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน็สูงสุดแก็ประชาชน 

จะต็องบริหารงานด็วยความซื่อสัตย็ สุจริต มีความโปร็งใส และสามารถตรวจสอบได็ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให็เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข็อมูลข็าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และพระราชกฤษฎีกาว็าด็วยหลักเกณฑ็และวิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 

ที่ก าหนดให็การจัดซื้อจัดจ็าง ให็ส็วนราชการด าเนินการโดยเป็ดเผยและเท่ียงธรรม 

โดยพิจารณาถึงประโยชน็และผลเสียทางสังคม ภาระต็อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค็ที่จะใช็ ราคา 

และประโยชน็ระยะยาวที่จะได็รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให็การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลโชคชัย เป็นไปอย็างโปร็งใส ตรวจสอบได็ 

เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน็สูงสุดแก็ประชาชนในท็องถิ่น 

จึงมีความจ าเป็นต็องจัดโครงการเผยแพร็ข็อมูลข็าวสารด็านการจัดซื้อ – จัดจ็าง 

เพ่ือให็ประชาชนได็เข็าถึงข็อมูลข็าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ็างของเทศบาลต าบลโชคชัย 

ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 เพ่ือให็ประชาชนได็รับทราบข็อมูลข็าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – 

จัดจ็างตามโครงการและกิจกรรมต็างๆ ของเทศบาลต าบลโชคชัย 

 3.2 เพ่ือเสริมสร็างความโปร็งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได็ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.3 เพ่ือป็องกันการทุจริตในหน็วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร็ข็อมูลการจัดซื้อ – จัดจ็าง ตามแผนงาน/โครงการต็างๆ ของเทศบาลต าบลโชคชัย 

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว็าด็วยการพัสดุขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น พ.ศ. 2535 

แก็ไขเพ่ิมเติม             (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช็องทาง ได็แก็ ทางเว็บไซต็ บอร็ดประชาสัมพันธ็ 

หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร็สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย และชุมชนต็างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมข็อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
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  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ็าง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ็าง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผู็ผ็านการคัดเลือกพร็อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ็าง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 น าส็งประกาศไปเผยแพร็ประชาสัมพันธ็ตามช็องทางการประชาสัมพันธ็ของเทศบาลต าบลโชคชัย  

ได็แก็ ทางเว็บไซต็ บอร็ดประชาสัมพันธ็ ระบบกระจายเสียงไร็สาย หน็วยงานราชการ เป็นต็น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร็ข็อมูลข็าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ็างไม็น็อยกว็า 3 ช็องทาง 

 10.2 ผลลัพธ้ 

  - ประชาชนได็เข็าถึงข็อมูลข็าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ็างไม็น็อยกว็าร็อยละ 70 

ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ็างทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย็างโปร็งใส ตรวจสอบได็ทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดป็ญหาการร็องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ็างได็ 
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     3.2 การรับฟ้งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข้ของประชาชน 

การส้งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

1. ช่ือโครงการ : การส้งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาและสร็างการเรียนรู็ เพื่อมุ็งเน็นยกระดับการมีส็วนร็วมของประชาชน 

ในการพัฒนาท็องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให็คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว็าเป็นประชาชนกลุ็มหนึ่งในชุมชน 

สร็างแผนชุมชนขึ้นมาด็วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม็บทชุนที่ว็า 

“แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต็องการให็ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”    

การสร็างภูมิคุ็มกัน ป็องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข็าไปท าให็ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม 

และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให็ชุมชนได็รับการเรียนรู็ 

รู็จักชุมชนของตนเองสามารถค็นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง 

ตลอดจนการท าโครงการแก็ไขป็ญหาในอนาคตได็ และการประสานกับหน็วยงานทุกภาคส็วน 

เพ่ือให็เกิดความร็วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก็ไขป็ญหาที่ตอบสนองความต็องการของชุมชน 

ในป็จจุบันและป็องกันป็ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได็ 

3. วัตถุประสงค้ 

 เพ่ือให็คนในชุมชนได็แลกเปลี่ยนเรียนรู็ร็วมกันได็เห็นข็อเด็น ข็อดี 

โอกาสและข็อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย็างมีเป็าหมายมีช็องทางในการแก็ไขป็ญหาของชุมชนได็อย็างเหมา

ะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต็องการของชุมชนได็คิดเป็นและกล็าที่จะตัดสินใจ

ด็วยตนเองได็ 

4. เป้าหมาย 
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 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ประชุมผู็บริหาร ก านันผู็ใหญ็บ็าน เจ็าหน็าที่ท่ีเกี่ยวข็องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

 5.2 ประชาสัมพันธ็โครงการพร็อมให็ความรู็แก็ประชาชนในพ้ืนที่ 

โดยใช็หอกระจายข็าวและเสียงตามสายในหมู็บ็าน 

 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู็บ็านตามก าหนดการ 

 5.4 ส็งแผนชุมชนให็หน็วยงานที่เกี่ยวข็อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ 2562 – 2562 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 40,000  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลโชคชัย 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน 

ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู็ได็อย็างเหมาะสมสอดคล็องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได็รับผลประโยชน็ร็วมกั

นอย็างทั่วถึงและเท็าเทียมความร็วมมือกันของคนในชุมชนจะก็อให็เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต็อกันได็ 

รวมทั้งปลูกฝ็งทัศนคติ 

ค็านิยมที่ดีให็กับลูกหลานสามารถหาแนวร็วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท็องถิ่นของตนเองได็ 
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มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการแก็ไขเหตุเดือนร็อนร าคาญ ด็านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล็อม 
2. หลักการและเหตุผล 
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล็อม เทศบาลต าบลโชคชัย เป็นส็วนงานที่มีอ านาจหน็าที่โดยตรงใน 
การดูแลด็านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล็อมให็แก็ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งมุ็นเน็นการบริการให็ประชาชนอยู็ในสภาพแวดล็อมที่ดีเอ้ือต็อการด ารงชีวิตได็อย็างปกติสุข ดังนั้น 
เมือ่มีกรณีการแจ็งเรื่องราวหรือร็องทุกข็อันมีลักษณะที่เกี่ยวข็องกับสภาพแวดล็อมที่มีเหตุเดือดร็อนร าคาญ เช็น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง 
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กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล็อมจึงมีหน็าที่เร็งด าเนินการตรวจสอบและแก็ไขเหตุเดือดร็อนร าคาญนั้นเพ่ือแก็ไข
ป็ญหาให็ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค้ 
 3.1 เพ่ือรับแจ็งป็ญหาความเดือดร็อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร็อนร าคาญ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 และจะได็แก็ไขป็ญหาได็อย็างถูกต็องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให็อยู็ในสภาพแวดล็อมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ็าหน็าที่ 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ็งเรื่องร็องเรียน/ร็องทุกข็เกี่ยวกับเหตุเดือดร็อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ 
เทศบาลต าบลโชคชัย 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต็งตั้งเจ็าหน็าที่ผู็รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร็อนร าคาญ 
(เจ็าหน็าที่ภายในกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล็อม) 
 5.2 เผยแพร็ประชาสัมพันธ็ให็ประชาชนทราบช็องทางในการแจ็งเหตุเดือดร็อนร าคาญ 
 5.3 รับแจ็งโดยตรงหรือรับเรื่องผ็านศูนย็รับเรื่องราวร็องทุกข็เทศบาลต าบลโชคชัย 
 5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร็องเรียน/ร็องทุกข็ 
และน าเรื่องเสนอต็อคณะผู็บริหารพิจารณาสั่งการเจ็าหน็าที่ผู็เกี่ยวข็อง 
เพ่ือแก็ไขป็ญหาตามความจ าเป็นและเร็งด็วน 
 5.5 แจ็งผลการปฏิบัติงานให็ผู็ร็องเรียนทราบ 15 วัน นับแต็วันรับแจ็ง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให็บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร็-วันศุกร็ ตั้งแต็เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
โดยช็องทางร็องทุกข็/ร็องเรียน ได็แก็ 1.) ไปรษณีย็ 2.) โทรศัพท็ 3.) โทรสาร 4.) เว็บไซต็                                 
5.) เฟสบุ็ค 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล็อม เทศบาลต าบลโชคชัย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร็องทุกข็/ร็องเรียนเหตุเดือดร็อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน 
ท าให็เห็นว็าประชาชนได็มีส็วนร็วมในการสอดส็องดูแลสังคมและการอยู็ร็วมกัน 
แสดงให็เห็นถึงการเป็ดโอกาสให็ประชาชนมีส็วนร็วมในการสอดส็องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโชคชั
ย 
 9.2 
สามารถด าเนินการแก็ไขปรับปรุงเหตุเดือดร็อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ็งเหตุหรือร็องเรียน/ร็องทุกข็ 



63 
 

 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ็งผลการด าเนินการให็ผู็ร็องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข้รับทราบ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การแต็งตั้งเจ็าหน็าที่ในการรับเรื่องร็องเรียน ร็องทุกข็ 
เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน็าที่ราชการทุกครั้งจะต็องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช็อ านาจ 
โดยการเป็ดโอกาสให็ทุกภาคส็วนได็รับทราบข็อเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกต็อง และต็องเป็นธรรมกับทุกฝ็าย 
เมือ่ด าเนินการตามข้ันตอนการร็องเรียนร็องทุกข็เสร็จแล็วให็แจ็งผู็ร็องรับทราบโดยเร็วไม็เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค้ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข็องอย็างเคร็งครัดลดป็ญหาทุจริต 
 3.2 
เพ่ือให็เกิดการปฏิบัติหน็าที่ราชการอย็างถูกต็องโดยการน าข็อเสนอแนะจากหน็วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 
เพ่ือให็ผู็ร็องเรียนได็รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร็องเรียนร็องทุกข็และส็งเสริมภาคประชาชนร็วมตร
วจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู็ร็องเรียนร็องทุกข็ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชัย 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข็อเท็จจริงแล็วเสร็จแจ็งผู็ร็องเรียนเโดยเร็วไม็เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ป็งบประมาณ 2562-2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโชคชัย 
9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
 10.1 การปฏิบัติหน็าที่ราชการถูกต็องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ็าย 
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 10.2 ใช็เป็นแนวทางปฏิบัติงานด็านการร็องเรียนร็องทุกข็ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.3 การส้งเสริมให้ประชาชนมีส้วนร้วมบริหารกิจการขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

ประชุมประชาคมหมู้บ้านและประชาคมต าบล ประจ าป้ 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู้บ้านและประชาคมต าบล ประจ าป้ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข็องกับการกระจายอ านาจและองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

เป็นกฎหมายที่ค็อนข็างใหม็และมีจ านวนหลายฉบับด็วยกัน 

ท าให็ประชาชนยังไม็อาจได็รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส็วนร็วมของประชาชนต็อก

ารกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลโชคชัย 

จึงได็จัดท าโครงการประชุมประชาคมหมู็บ็านและประชาคมต าบลประจ าป็ขึ้น 

เพ่ือให็ประชาชนมีความรู็ความเข็าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส็วนร็วมของประช

าชนต็อการพัฒนาท็องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค้ 

 เพ่ือให็การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส็วนร็วมของประชาชน โปร็งใส 

และตรวจสอบได็เพ่ือเผยแพร็ความรู็ให็กับประชาชนถึงการมีส็วนร็วมในการบริหารงานขององค็กรปกครองส็วน

ท็องถิ่น เพื่อรับฟ็งความคิดเห็น ข็อเสนอแนะในการพัฒนาท็องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าป็งบประมา 

อีกทางหนึ่งด็วย 

4. เป้าหมาย 

 ผู็น าองค็กรประชาชน เช็น ก านัน ผู็ใหญ็บ็าน ผู็ช็วยผู็ใหญ็บ็าน สารวัตรก านัน 

ผู็น าชุมชนแพทย็ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชัย กลุ็มอาชีพต็างๆ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป   
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5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ติดต็อ ประสานงานกับเจ็าของสถานที่ 

 5.2 แต็งตั้งคณะท างาน 

 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝ็กอบรม พร็อมก าหนดตารางการฝ็กอบรม 

 5.4 เสนอโครงการ 

 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ป็งบประมาณ 2562 – 2564 

7. งบประมาณ 

 50,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 ผู็เข็าร็วมประชุมประชาคมสามารถเข็าใจการบริหารงานแบบการมีส็วนร็วม 

ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร็างทัศนคติที่ดีระหว็างประชาชนและหน็วยการบริ

หารราชการส็วนท็องถิ่น 

 

 

 

 

มาตรการแต้งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัย 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต้งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว็าด็วยการท าแผนพัฒนาองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค็กรจัดท าแผนพัฒนา ข็อ 7 (2) และข็อ 9 
ก าหนดให็มีองค็กรและโครงสร็างขององค็กรจัดท าแผนพัฒนาองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นในรูปแบบของคณะกรร
มการ 
 ดังนั้น เพ่ือให็เทศบาลต าบลโชคชัยในฐานะองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค็กร          
ในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว็าด็วยการจัดท าแผนพัฒนาองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น              
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พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลโชคชัยโดยกองวิชาการและแผนงาน 
จึงแต็งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัยขึ้น 
3. วัตถุประสงค้ 
 เพ่ือส็งเสริมให็บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส็วนได็มีส็วนร็วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร็การพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัยและแผนพัฒนาสี่ป็เทศบาลต าบลโชคชัยให็ส
อดคล็องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ 
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัยก าหนดด็วยความถูกต็อง โปร็งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัย จ านวน   10  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชัย 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัย 
บางต าแหน็งในป็จจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน็ง 2 ป็ ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 12 เมษายน 2560  
เทศบาลจึงต็องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน็งดังกล็าวมาด ารงต าแหน็งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแ
ผนพัฒนาต าบลโชคชัยแทน                   คณะกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน็ง ภายใน 11  เมษายน 
2562   เพ่ือให็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว็าด็วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค็กรจัดท าแผนพัฒนา ข็อ 7 
(2) และข็อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห็นโยบายและแผน ฝ็ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน                              
เทศบาลต าบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
 เทศบาลต าบลโชคชัยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัยเพื่อเป็นองค็ก
รในการยกร็างหรือจัดท าร็างแผนยุทธศาสตร็การพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัยและร็างแผนพัฒนาสี่ป็เทศบาลต าบ
ลโชคชัยเพื่อให็เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัยความต็องการของประชาคมและชุมชนในเขตเท
ศบาลต าบลโชคชัยด็วยความถูกต็อง โปร็งใส สุจริต และให็ความส าคัญในการต็อต็านการทุจริต 
 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชัย 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชัย 
2. หลักการและเหตุผล  
 ด็วยกรมส็งเสริมการปกครองท็องถิ่นก าหนดให็เทศบาลในฐานะองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นต็องด าเนินก
ารแระเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล  
ว็าสัมฤทธิ์ผลตามเป็าหมายหรือไม็ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เพ่ือน าผลที่ได็จากการประเมินมาใช็ในการปรับปรุง แก็ไข ส็งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต็างๆ 
ของเทศบาลต็อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 
แห็งพระราชกฤษฎีกาว็าด็วยหลักเกณฑ็และวิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 เพ่ือให็การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชัยมีการขับเคลื่อนอย็างเป็นรูปธรรม               
ซึ่งจะส็งเสริมให็เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต็องการของประชาชน 
เพ่ือประโยชน็สุขของประชาชนโดยใช็วิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี 
และให็ค านึงถึงการมีส็วนร็วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเป็ดเผยข็อมูลข็าวสาร โดยให็เป็นไปตามหลักเกณฑ็และวิธีการที่จะก าหนดเป็าหมาย 
3. วัตถุประสงค้  
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได็อย็างถูกต็องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 
เพ่ือให็เกิดกระบวนการมีส็วนร็วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชั
ยและเป็นการเฝ็าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลโชคชัย 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให็เป็นไปตามนโยบายของผู็บริหารท็องถิ่นเทศบาลต าบลโชคชัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะท างานและเจ็าหน็าที่ผู็รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชัย 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลโชคชัย 
6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ประสานกับส็วนราชการและหน็วยงานที่เกี่ยวข็องเพ่ือรวบรวมข็อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ็การด าเนินโครงการ 
 6.4 
จัดท าค าสั่งแต็งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ็าหน็าที่ผู็รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเท
ศบาลต าบลโชคชัย (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)                     จ านวน 
7 คน ประกอบด็วย 
  (1) ผู็แทนชุมชนองค็กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
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  (2) ผู็แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2 คน 
  (3) ผู็ทรงคุณวุฒิ      2 คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน็าส านักปลัด     เป็นผู็ช็วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน็าฝ็ายบริหารทั่วไป    เป็นผู็ช็วยเลขานุการ 
ให็คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชัย ตามหลักเกณฑ็และ 
วิธีการบริหารบ็านเมืองที่ดี 
   (2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชัยป็ละ 2 
ครั้งเป็นอย็างน็อยแล็วเสนอผลการประเมินให็เทศบาลต าบลโชคชัยทราบ 
เพ่ือน าผลที่ได็จากการประเมินมาใช็ในการปรับปรุงแก็ไข ส็งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต็างๆ 
ของเทศบาลต าบลโชคชัย 
   (3) 
จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโชคชัยส าหรับผลกา
รปฏิบัติราชการประจ าป็ 
   (4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลโชคชัยมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ็าหน็าที่ผู็รับผิดชอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการในเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 
จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน็วยงานต็างๆของเทศบาลต าบลโชคชัยพร็อมตัว
ชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
แล็วรายงานให็ผู็บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงด าเนินการแก็ไขต็อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้  
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป็ที่ผ็านมา 
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มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

     4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ้นดินก าหนด 
 

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ็นดิน ว็าด็วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ก าหนดให็หน็วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได็ก าหนดไว็รายงานต็อผู็ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ็นดิน อย็างน็อยป็ละหนึ่งครั้ง ภายในเก็าสิบวันนับจากวันสิ้นป็งบประมาณ 
          ดังนั้น เพ่ือให็การปฏิบัติถูกต็องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลโชคชัยทุกป็ 
3.  วัตถุประสงค้ 
          1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค็กรของเทศบาลต าบลโชคชัย 
          2.  
เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให็นายกเทศมนตรีต าบลโชคชัยทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
          3.  
เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต็อผู็ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ็นดิน 
ตามก าหนด 
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส็วนราชการทุกหน็วยงานของเทศบาลต าบลโชคชัย 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลโชคชัย 
6.  วิธีด าเนินการ 
          1.  แต็งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค็กร 
          2.  แต็งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน็วยงานย็อย 
          3.  ผู็บริหารมีหนังสือแจ็งให็ทุกส็วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน็วยงานย็อย 
ด าเนินการประเมินองค็ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
          5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค็กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข็อ 6 ระดับองค็กร และน าเสนอผู็บริหาร 
พร็อมจัดส็งรายงานให็ผู็ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ็นดิน 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 
          1.  บุคลากรมีความรู็ความเข็าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให็เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ป็องกันและลดความเสี่ยงต็อการปฏิบัติงาน 
          3.  เกิดประโยชน็สูงสุดต็อองค็กรและประชาชนโดยรวม 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน็วยงานไม็ว็าจะเป็นใ

นภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ็ 

ระบบการควบคุมภายในจะช็วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน็วยงานให็อยู็ในระดับที่ยอมรับได็ซึ่งจะท าให็ปฏิ

บัติงานและการจัดการของหน็วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค็ 

ในอดีตที่ผ็านมาการบริหารงานของหน็วยงานภาครัฐ 

ได็มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให็ใช็เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู็ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ 
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ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข็อหารือต็างๆ โดยส็วนใหญ็ 

จะเน็นไปที่การควบคุมด็านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให็ถูกต็องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ็ที่ทางราชการก า

หนดไว็ ซึ่งไม็ครอบคลุมถึงการจัดการด็านอื่นๆ นอกเหนือจากด็านการเงินและบัญชีในหน็วยงาน 

จึงไม็สามารถสะท็อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน็วยงานได็ ระบบการควบคุมภายใน  ที่ด ี

ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด็านและสามารถสะท็อนภาพให็เห็นเป็นองค็รวมของหน็วยงานนั้น

ๆ ว็ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม็เพียงใด 

การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม็ครอบคลุมทุกระบบงาน 

อาจเป็นช็องทางรั่วไหลท าให็เกิดความเสียหายในหน็วยงานและการด าเนินงานไม็สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 

สาเหตุส็วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน็าที่และมอบหมายงานในหน็วยงานไม็เหมาะสม 

การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให็บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 

การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม็มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารคว

ามเสี่ยงการควบคุมภายในของหน็วยงานที่ก าหนดขึ้น 

และพัฒนาให็ระบบการควบคุมภายในดังกล็าวทันสมัยอยู็เสมอ 

 เทศบาลต าบลโชคชัยพิจารณาแล็วเห็นว็าเพ่ือให็องค็กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน    

ให็เป็นไปอย็างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน็วยงานจึงได็ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเ

มินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลโชคชัย ขึ้น 

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 เพ่ือให็การปฏิบัติงานเป็นไปอย็างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท าให็การใช็ทรัพยากรเป็นไปอย็างประหยัดและคุ็มค็า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ็อนหรือไม็จ าเป็น 

ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด็านการเงินหรือด็านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 3.2 เพ่ือให็มีข็อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต็องครบถ็วนและเชื่อถือได็ 

สร็างความม่ันใจแก็ผู็บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข็อง 

 3.3 เพ่ือให็บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข็อตกลง ระเบียบข็อบังคับต็างๆ 

ของหน็วยงานอย็างถูกต็องและครบถ็วน 

4. เป้าหมาย 

 เพ่ือให็การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลโชคชัย 

เป็นไปอย็างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน็วยงาน 

อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน็วยงานให็อยู็ในระดับที่ยอมรับได็ 

ซึ่งจะท าให็การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน็วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค็ 
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5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 

แต็งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ็นดินว็าด็วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข็อ 6 

 5.2 

ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย็างต็อเนื่องเพ่ือให็การปฏิบัติตามภารกิจและต

ามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัย 

เป็นไปอย็างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให็คณะท างานฯ เพื่อสรุปข็อมูล 

 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต็างๆ ให็นายกเทศมนตรีต าบลโชคชัยทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย ระยะเวลา  ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. หน้วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลโชคชัย 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

9. ประโยชน้ที่คาดว้าจะได้รับ 

 1. การด าเนินงานของหน็วยงานบรรลุวัตถุประสงค็ที่วางไว็อย็างมีประสิทธิภาพ 

 2. การใช็ทรัพยากรเป็นไปอย็างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และค็ุมค็า 

 3. มีข็อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต็อง ครบถ็วนและเชื่อถือได็ สามารถน าไปใช็ในการตัดสินใจ 

 4. การปฏิบัติในหน็วยงานเป็นไปอย็างมีระบบและอยู็ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข็อบังคับท่ีวางไว็ 

 5. เป็นเครื่องมือช็วยผู็บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย็างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข็อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 

 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร็อยละ 80 ได็ด าเนินการแก็ไข 

 10.3 ร็อยละของหน็วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 10.4 มีการจัดการความรู็ที่เก่ียวข็องกับการควบคุมภายใน 

 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู็ที่เก่ียวข็องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ร็อยละ 80 ในระดับมาก) 



74 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส้วนร้วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช้องทาง           
ที่สามารถด าเนินการได้ 
 

กิจกรรม “การเผยแพร้ข้อมูลข้าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย้สิน” 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร้ข้อมูลข้าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย้สิน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในป็จจุบัน 

ภาคประชาชนได็เข็ามามีส็วนร็วมและมีบทบาทอย็างมากในการบริหารงานของราชการส็วนท็องถิ่นในด็านต็างๆ 

การบริหารงานราชการส็วนท็องถิ่นต็องสามารถตรวจสอบได็ ต็องมีความโปร็งใส 

ต็องให็ประชาชนได็รับทราบข็อมูล ข็าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต็างๆ 

เพ่ือเป็นการป็องกันมิให็เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพ่ือให็เกิดประโยชน็สูงสุดแก็ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค้ 

 เพ่ือเผยแพร็ข็อมูลข็าวสารในการปฏิบัติงานให็ประชาชนได็รับรู็ 

เพ่ือประชาสัมพันธ็การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส็งเสริมบทบาทการมีส็วนร็วมของภาคประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร็างและพัฒนาเครือข็ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริ

ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให็มีความเข็มแข็งเพ่ือให็มีระบบ 

และกลไกในการป็องกันและตรวจสอบมิให็เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน็าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
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 เผยแพร็ข็อมูลข็าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ็ายเงินประจ าป็ และการจัดซื้อจัดจ็าง 

จัดหาพัสดุต็างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ็เกี่ยวกับการช าระภาษีท็องถิ่น 

และการรับเรื่องร็องเรียนทางด็านการเงินการคลัง ผ็านทางเว็บไซต็ของเทศบาลต าบลโชคชัย 

และป็ดประกาศข็อมูลดังกล็าวที่บอร็ดประชาสัมพันธ็ของเทศบาลฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 ประชาชนได็รับรู็ข็อมูลข็าวสารที่ส าคัญของทางราชการ 

ประชาชนมีโอกาสได็ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลฯ ท าให็ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีความโปร็งใสในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ้ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการรายงานผลการใช็จ็ายเงินให็ประชาชนได็รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานด็านการคลังเป็นการท างานที่ต็องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต็องอยู็ในกรอบ และต็องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต็อง 
ประชาชนหรือผู็รับบริการเกิดความพึงพอใจสร็างความสะดวกให็แก็ประชาชนมากที่สุดถูกต็องทั้งระเบียบกฎหม
าย ข็อเท็จจริง 
ไม็มีข็อผิดพลาดบริการด็วยความเสมอภาคกันไม็เลือกปฏิบัติเสริมสร็างความโปร็งใสในการปฏิบัติงาน 
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร็งใสไม็เกิดการทุจริตคอร็รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร็งใส 
สามารถตรวจสอบได็ 
รายงานการเงินจากหน็วยงานภายในและภายนอกไม็พบข็อบกพร็องมีกระบวนการทางการคลังที่เป็ดเผยข็อมูลอ่ื
นต็อประชาชน 
3. วัตถุประสงค้  
 3.1 เพ่ือให็เกิดความโปร็งใสสามารถตรวจสอบได็ 
 3.2 การใช็งบประมาณอย็างคุ็มค็าและเป็ดโอกาสให็ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได็ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต็องตามระเบียบที่เกี่ยวข็อง 



76 
 

 3.4 ในการบริหารจัดการต็องท าอย็างเป็ดเผยสามารถตรวจสอบได็ 
จึงต็องมีการปรับปรุงแก็ไขการท างานขององค็กรให็มีความโปร็งใส สามารถเป็ดเผยข็อมูลข็าวสาร 
เป็ดโอกาสให็ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต็องได็ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีการด าเนินการ  
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว็าด็วยการรับเงิน 
การเบิกจ็ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก็ไขเพ่ิมเติม โดยเป็ดเผยเพ่ือให็ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลโชคชัยภายในเก็าสิบวันนับแต็วันสิ้นป็ 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส็งเสริมการปกครองท็องถิ่นก าหนด 
เพ่ือน าเสนอผู็บริหารท็องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล็าวโดยเป็ดเผยเพ่ือให็ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลต าบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้  
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด็านการเงินการคลังและงบประมาณอย็างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ็ายถูกต็อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร็างการมีส็วนร็วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู็รับบริการ 
 
 
 

     4.3 การส้งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

 องค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต็อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด็วยเหตุผลดังกล็าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู็ของสมาชิกสภาท็องถิ่นให็มีความพร็อมที่จะรับภารกิจแ
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ละการจัดบริการให็แก็ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย็างยิ่ง 

ประกอบกับการให็การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งทีเ่ทศบาลต าบลโชคชัย ได็ด าเนินการ 

เพ่ือให็สมาชิกสภาท็องถิ่นและพนักงานเทศบาลมีความรู็และทักษะด็านการปกครองส็วนท็องถิ่น 

มีความรู็ความเข็าใจในการปฏิบัติหน็าที่ รวมถึงมีความรู็ความเข็าใจเกี่ยวกับระเบียบข็อกฎหมายต็างๆ 

ที่เก่ียวข็องกับท็องถิ่นด็วย 

เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู็ไปใช็ให็เป็นประโยชน็ต็อการปฏิบัติหน็าที่ได็อย็างมีประสิทธิภาพและมีป

ระสิทธิผล 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลโชคชัย จึงได็มีการจัดส็งสมาชิกสภาท็องถิ่นให็เข็ารับการฝ็กอบรมและศึกษา       

ดูงานอยู็เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค็กร พัฒนาท็องถิ่น  

ให็ท็องถิ่นมีความเจริญก็าวหน็า 

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 

เพ่ือสร็างการเรียนรู็และประสบการณ็การท างานให็กับสมาชิกสภาท็องถิ่นให็มีความเข็าใจในการท างานตามบทบ

าทและอ านาจหน็าที่ 

 3.2 เพ่ือให็สมาชิกสภาท็องถิ่นได็มีความรู็ความเข็าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต็อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 

 3.3 เพ่ือส็งเสริมให็สมาชิกสภาท็องถิ่นได็เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท็องถิ่นได็อย็างถูกต็อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู็บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชัย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชัย และหน็วยงานที่จัดฝ็กอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 

ฝ็ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ็กอบรมทั้งภายในส านักงานเทศบาลต าบลโชคชัยและหน็วยงานภา

ยนอก เพ่ือเป็นข็อมูลในการจัดส็งสมาชิกสภาท็องถิ่นเข็ารับการอบรมหรือร็วมประชุมสัมมนาแล็วแต็กรณี 

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร็อยแล็ว 

ด าเนินการเสนอผู็บังคับบัญชาเพ่ือส็งสมาชิกสภาท็องถิ่นเข็ารับการฝ็กอบรม หรือเข็าร็วมประชุม 

หรือด าเนินการจัดฝ็กอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

 6.3 แจ็งให็สมาชิกสภาท็องถิ่นผู็ผ็านการฝ็กอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝ็กอบรมเสนอประธานสภา 

โดยผ็านนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัย 
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 6.4 ฝ็ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝ็กอบรมของสมาชิกสภาท็องถิ่น 

และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัยทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 2,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ผลลัพธ้ 

 10.1 สมาชิกสภาท็องถิ่นมีความรู็ความเข็าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน็าที่ 

 10.2 สมาชิกสภาท็องถิ่นได็รับการเรียนรู็และประสบการณ็การท างานใหม็ๆ 

 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท็องถิ่นเป็นไปอย็างถูกต็องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จ านวนผู็บริหาร/สมาชิกสภาท็องถิ่น ได็รับความรู็ในการฝ็กอบรม  
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กิจกรรมการมีส้วนร้วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชัย 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส้วนร้วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส็งเสริมและการพัฒนาความเข็มแข็งขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 

เกี่ยวข็องกับหลายองค็ประกอบ และหลายฝ็ายโดยเฉพาะอย็างยิ่งบุคลากรท็องถิ่น อันได็แก็ 

ฝ็ายบริหารและฝ็ายสภาขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง 

ฝ็ายข็าราชการองค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น บุคลากรเหล็านี้มีบทบาทและต็องท าหน็าที่ของตนอย็างเข็มแข็ง 

เพ่ือเสริมสร็างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส็วนร็วมโดยให็มีกระบวนการสอดคล็องกับการปกครองระบอบปร

ะชาธิปไตย ให็มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

และแก็ไขป็ญหาภายในต าบลและตอบสนองความต็องการของประชาชน 

ตลอดจนมีการถ็วงดุลอ านาจระหว็างฝ็ายสภากับฝ็ายบริหาร 

และท่ีส าคัญส็งเสริมการมีส็วนร็วมในการเสนอแก็ป็ญหา 

รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโชคชัย 

 เทศบาลต าบลโชคชัย เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท็องถิ่น 

เกี่ยวกับการมีส็วนร็วมในการปฏิบัติงาน 

จึงได็ด าเนินกิจกรรมการมีส็วนร็วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท็องถิ่นในเรื่องต็างๆ 

เพ่ือเป็นการส็งเสริมให็สมาชิกสภาท็องถิ่นมีความเข็มแข็งในการใช็อ านาจหรือปฏิบัติหน็าที่ให็เกิดความสมดุลในก

ารบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค้ 

 3.1 เพ่ือเป็นการส็งเสริมให็สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชัย มบีทบาทในการปฏิบัติงาน 

และการมีส็วนร็วมในการท างาน 

 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ็ายบริหาร 

 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร็อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
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 ผู็บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชัย 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 

 เทศบาลต าบลโชคชัย ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินงาน 

 6.1 แต็งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชัยเป็นคณะกรรมการร็วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต็างๆ   

 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชัยที่ได็รับการแต็งตั้ง 

เข็าร็วมปฏิบัติหน็าที่น าข็อมูลแจ็งในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโชคชัย 

เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส็วนที่ประชาชนได็รับความเดือดร็อนและต็องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม็ใช็งบประมาณด าเนินการ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ผลลัพธ้ 

 การพัฒนาเทศบาลต าบลโชคชัย เป็นไปอย็างต็อเนื่อง ตอบสนองความต็องการของประชาชน         

เกิดทัศนคติท่ีดี 
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     4.4 เสริมพลังการมีส้วนร้วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส้วนเพื่อต้อต้านการทุจริต 
 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ้กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ้กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ป็ญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน็วยงานภาครัฐได็ส็งผลเสียหายกับประเทศชาติอย็างมาก จ าเป็นที่ทุก 

ภาคส็วนในสังคมจะต็องตระหนักและร็วมกันแก็ไขจัดการป็ญหา 

โดยการเข็าไปมีส็วนร็วมเป็นเครือข็ายในการขับเคลื่อนต็างๆ ให็เกิดการเฝ็าระวัง ป็องปรามการทุจริต 

ในรูปแบบการกระตุ็นให็ทุกภาคส็วนในจังหวัดได็ตระหนักถึงป็ญหาการทุจริตคอร็รัปชันและมีส็วนร็วมในการป็อง

กันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค้ 
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 3.1 เพ่ือให็ประชาชนมีส็วนร็วมในการป็องกันการทุจริต 

 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ็ในการแก็ไขป็ญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลโชคชัย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติจัดท าป็ายประชาสัมพันธ็ 

 6.2 ป็ดประกาศประชาสัมพันธ็   

 6.3 จัดเจ็าหน็าที่รับผิดชอบรับแจ็งเหตุทางโทรศัพท็ 

 6.4 บันทึกเรื่องร็องเรียน ร็องทุกข็ 

 6.5 เสนอผู็บริหารพิจารณาสั่งการ 

 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก็ไขเรื่องท่ีได็รับการร็องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 2,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้ 

 10.1 จ านวนเรื่องร็องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน็อยลง 

 10.2 น าเรื่องที่ได็รับการร็องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก็ไข 

 

 
มาตรการเฝ้าระวังการคอร้รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ็าระวังการคอร็รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล  
 คอร็รัปชั่น หมายถึง 
การใช็ต าแหน็งหน็าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน็ส็วนตัวหรือผลประโยชน็ของพวกพ็องโดยมิชอบด็วยกฎ
หมายและศีลธรรม เจ็าหน็าที่ของรัฐมีหน็าที่รักษาผลประโยชน็ของส็วนรวม 



83 
 

หากใช็ต าแหน็งหน็าที่ที่ได็รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน็ส็วนตัวหรือพวกพ็อง 
ก็ถือว็ามีการกระท าคอร็รัปชั่นการป็องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาว็าด็วยหลักเกณฑ็ และวิธีการบริหารกิจการบ็านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และสอดคล็องกับเกณฑ็คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มุ็งเน็นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน็วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให็การบริหารราชการเป็นไปอย็างมีประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาลอันจะท าให็ประชาชนเกิดความมั่นใจศ
รัทธา และไว็วางใจในการบริหารราชการแผ็นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค้   
 สนับสนุนภาคประชาชนมีส็วนร็วมกันเฝ็าระวังการคอร็รัปชั่นขององค็กรปกครองส็วนท็องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลโชคชัย 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลโชคชัย 
6. วิธีการด าเนินการ   
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร็างความรู็ความเข็าใจเรื่องการคอร็รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน 
หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ็าระวังการคอร็รัปชันขององค็กรส็วนท็องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ป็งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม็ใช็งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ็ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ้  
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู็ 
ความเข็าใจเรื่องการคอร็รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร็รัปชันได็ 
 10.2 มีการมอบหมายให็คณะกรรมการชุมชน 
หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน็วยเฝ็าระวังการคอร็รัปชันในระดับเทศบาล 
 
 
 
 
 


