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ส่วนท่ี 1 
****************************************************************** 

บทน า 

การวิเคราะหค์วามเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การวเิคราะหค์วามเสีย่งในการเกดิการทุจรติในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการบ่งชีค้วามเสีย่งของการทุจรติทีม่อียูใ่นองคก์รโดยการประเมนิโอกาสของการทุจ
รติทีอ่าจเกดิขึน้ ตลอดจนบุคคลหรอืหน่วยงานทีอ่าจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าทุจรติ 
เพื่อพจิารณาว่าการควบคุมและการป้องกนัการทุจรติทีม่อียูใ่นปจัจบุนัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไ
ม ่
  การทุจริตในระดบัท้องถ่ิน 
พบว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการขยายตวัของการทุจรติในระดบัทอ้งถิน่ 
ไดแ้ก่การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
แมว้่าโดยหลกัการแลว้การกระจายอ านาจมวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อใหบ้รกิารต่าง ๆ 
ของรฐัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนมากขึน้ 
มปีระสทิธภิาพมากขึน้แต่ในทางปฏบิตัทิ าใหแ้นวโน้มของการทุจรติในทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้เช่นเดยีวกนั 
  ลกัษณะการทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท 
ดงัน้ี 
  (1)  การทุจรติดา้นงบประมาณ การท าบญัช ีการจดัซือ้จดัจา้ง และการเงนิการคลงั 
ส่วนใหญ่เกดิจากการละเลยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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  (2)  สภาพหรอืปญัหาทีเ่กดิจากตวับุคคล 
  (3)  สภาพการทุจรติอนัเกดิจากช่องว่างของกฎระเบยีบและกฎหมาย 
  (4)  
สภาพหรอืลกัษณะปญัหาของการทุจรติทีเ่กดิจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจและขาดคุณธรรมจรยิธรรม 
  (5)  สภาพหรอืลกัษณะปญัหาทีเ่กดิจากการขาดประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 
  (6)  
สภาพหรอืลกัษณะปญัหาของการทุจรติทีเ่กดิจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรอืลกัษณะปญัหาของการทุจรติทีเ่กดิจากอ านาจ บารม ีและอทิธพิลทอ้งถิน่ 
 
 สาเหตแุละปัจจยัท่ีน าไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรปุเป็นประเ
ดน็ได้ ดงัน้ี 
  (1)  โอกาส  
แมว้่าในปจัจบุนัมหีน่วยงานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแต่พบว่า 
ยงัคงมชี่องว่างทีท่ าใหเ้กดิโอกาสของการทุจรติ 
ซึง่โอกาสดงักล่าวเกดิขึน้จากการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ม่เขม้แขง็ กฎหมาย กฎระเบยีบไม่รดักุม 
และอ านาจหน้าทีโ่ดยเฉพาะขา้ราชการระดบัสูงกเ็ป็นอกีโอกาสหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการทุจรติ 
  (2)  การผกูขาด  ในบางกรณกีารด าเนินงานของภาครฐั ไดแ้ก่ การจดัซือ้ – จดัจา้ง 
เป็นเรือ่งของการผกูขาด ดงันัน้จงึมคีวามเกีย่วขอ้งเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิ 
ในบางครัง้พบบรษิทัมกีารใหส้นิบนแก่เจา้หน้าทีเ่พื่อใหต้นเองไดร้บัสทิธใินการด าเนินงานโครงการของภา
ครฐั 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  
การทุจรติในปจัจบุนัมรีปูแบบทีซ่บัซอ้นขึน้โดยเฉพาะการทุจรติในเชงินโยบายทีท่ าใหก้ารทุจรติกลายเป็นค
วามชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรง่ใสทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ดงันัน้จงึเป็นการยากทีจ่ะเขา้ไปตรวจสอบการทุจรติของบุคคลเหล่านี้ 
  (4)  ส่ิงจงูใจ  เป็นทีย่อมรบัว่าสภาวะทางเศรษฐกจิทีมุ่ง่เน้นเรือ่งของวตัถุนิยม 
สงัคมทุนนิยม ท าใหค้นในปจัจุบนัมุง่เน้นทีก่ารสรา้งความร ่ารวย 
ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นแรงจงูใจใหเ้จา้หน้าทีม่แีนวโน้มทีจ่ะท าพฤตกิรรมการทุจรติเพิม่ขึน้ 
  (5)  การขาดจริยธรรม คณุธรรม  ในสมยัโบราณ 
ความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นคุณธรรมทีไ่ดร้บัการเน้นเป็นพเิศษถอืว่าเป็นเครือ่งวดัความดขีองคน แต่ในปจัจบุนั 
พบว่า คนมคีวามละอายต่อบาปและเกรงกลวับาปน้อยลง และมคีวามเหน็แก่ตวัมากยิง่ขึน้ 
มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นทีต่ ัง้มากกว่าทีจ่ะยดึผลประโยชน์ส่วนรวม 

หลกัการและเหตุผล 
 รฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนับญัญตัใิหร้ฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระ 

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยยดึหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิ่
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น และส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะ 
รวมทัง้มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในระดบัพืน้ทีส่่วนการก ากบัดแูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
จะท าไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นตามกรอบทีก่ฎหมายก าหนด 
และตอ้งเป็นไปเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่หรอืประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรกิารราชการแผ่นดนิ 
ก าหนดใหก้ารบรหิารราชการซึง่รวมทัง้ราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชา
ชน ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชน 
 
 เมือ่พจิารณาจากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวจะเหน็ไดว้่าการบรหิ
ารราชการแผ่นดนิทีม่อีงคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
ซึง่เป็นองคก์รหลกัในการจดัการบรกิารสาธารณะและแก้ไขปญัหาในระดบัทอ้งถิน่ยงัมปีญัหาหลายประการ 
ทีส่ าคญัคอืปญัหาดา้นการบรหิารราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เอง 
และปญัหาการก ากบัดแูลโดยองคก์รทีม่ ีอ านาจหน้าที ่ตามกฎหมาย และดว้ยเหตุทีว่่านี้ 
ไดม้สี่วนท าใหก้ารบรหิาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ส่วนหน่ึงไมเ่ป็นไปเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ 
คณะผูบ้รหิารหรอืพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่บางส่วนมพีฤตกิารณ์ส่อไปในทางทีเ่อื้อประโยชน์แ
ก่ตนเองหรอืพวกพอ้งโดยไมช่อบมกีารกระท าในลกัษะทีเ่ป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
ฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรม 

 จากสภาพปญัหาทีพ่บในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามสื่อสิง่พมิพ ์หรอืสื่อประชาสมัพนัธ ์               
จะพบว่าภาพลกัษณ์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มกีารทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นจ านวนมาก 
และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ อยา่งต่อเนื่อง ส่งผลใหป้ระชาชนเกดิความไมไ่วว้างใจการบรหิารงานของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามมา 

 ดงันัน้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งเรง่สรา้งภาพลกัษณ์ 
ความเชื่อมัน่ใหก้บัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
โดยเฉพาะประชาชนใหไ้ดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิารงาน  
การตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่บุคคลทีม่สี่วนส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ปลอดทุจรติหรอืการทุจรติมทีศิทางลดน้อยลง ยอ่มเกดิจากบุคลากรในองคก์ร  
ซึง่ประกอบดว้ย คณะสมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่คณะผูบ้รหิาร ตลอดจนขา้ราชการ พนกังาน 
เจา้หน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกๆต าแหน่ง จะตอ้งมจีติส านึกค่านิยม ทศันคตทิีช่ ื่นชม 
ยอมรบัหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ประกอบหลกัการใชก้ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัฯ 
ในการบรหิารหรอืการปฏบิตังิาน  กล่าวโดยสรุป หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดย้ดึหลกั 
“ธรรมาภบิาล” แลว้ หน่วยงานองคก์รอื่นและประชาชนกจ็ะเชื่อมัน่และไวว้างใจ 
ศรทัธาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อยา่งแน่นอน 

  เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
ซึง่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หน่ึงที่จะเป็นตวัช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ในดา้นการป้องกนัการทุจรติเพื่อข
ยายผลไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นไดเ้ขา้รว่มการเป็นเครอืข่ายในดา้นการป้องกนัการทุจรติแลว้ก็
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ท าใหทุ้กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดย้ดึหลกัการบรหิารงานและการปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์สุขของประ
ชาชนอยา่งแทจ้รงิ 

วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผน 
1. เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลโชคชยัใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการขบัเคลื่อนมาตรการป้องกนัและปราบ

ปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ของเทศบาลต าบลโชคชยั 
2. เพื่อส่งเสรมิ/เสรมิสรา้งใหบุ้คลากร ของเทศบาลต าบลโชคชยั 

ปฏบิตัริาชการโดยยดึหลกัธรรมาภบิาลมาตรฐานทางคุณธรรม จรยิธรรม 
และการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

3. เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติประพฤตมิิ
ชอบในภาครฐั 
เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืข่ายในการตดิตามและตรวจสอบการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั
ใหม้คีวามเขม้แขง็ 

4. เพื่อใหร้ะบบ และกลไกในการป้องกนัและตรวจสอบมใิหเ้กดิการทุจรติ 
หรอืการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในการปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบลโชคชยั 

5. เพื่อใหทุ้กภาคส่วนรูเ้ท่าทนั รว่มคดิการป้องกนัการทุจรติ โดยมกีารพฒันาศกัยภาพและคุณธรรม 
จรยิธรรมของบุคลากรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอยา่งทัว่ถงึ 

6. เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมสี่วนรว่ม (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบรหิารกจิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เป้าหมาย 
1. ขา้ราชการทัง้ฝา่ยการเมอืงและฝา่ยประจ าของเทศบาลต าบลโชคชยั ตลอดจนประชาชน 

มจีติส านึกในเรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ โปรง่ใส เป็นธรรม 
ไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีไ่ปในทางทีม่ชิอบทุกฝ่าย 

2. เทศบาลต าบลโชคชยัมรีะบบการปฏบิตังิานทีส่ามารถป้องกนัปญัหาเกี่ยวกบัการทุจรติและประพฤ
ต ิ   มชิอบของราชการ และเจา้ที ่
และสามารถจดัการกบักรณีการทุจรติและประพฤตมิชิอบอยา่งรวดเรว็ โปรง่ใส 
มใิหข้า้ราชการอื่นใชเ้ป็นเยีย่งอยา่ง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความรว่มมอืในองคก์รและภายนอกองคก์รในการป้องกนั และ 
ปราบปรามการทุจรติ ภาครฐั 

4. เทศบาลต าบลโชคชยัสามารถพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม 

5. เทศบาลต าบลโชคชยัพฒันาบุคลากรผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
6. สนบัสนุนใหภ้าคประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มและตรวจสอบการปฏบิตัหิรอืบรหิารราชการขององคก์

รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ประโยชน์ของการจดัท าแผน 
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     1.  ขา้ราชการฝ่ายการเมอืง ขา้ราชการฝ่ายบรหิาร 
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รวมถงึประชาชนในทอ้งถิน่มจีติส านึกรกัทอ้งถิน่ของตนเอง 
อนัจะน ามาซึง่การสรา้งค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อตา้นการทุจรติ (Anti-Corruption) 
จากการปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม หลกัธรรมาภบิาล 
รวมถงึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างานและชวีติประจ าวนั 

     2.  
ประชาชนมจีติส านึกในการเหน็ประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวงัการทุจรติของเทศบาลต าบลโชคชยั 

     3.  มรีะบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏบิตังิาน 
เพื่อใหง้านมปีระสทิธภิาพและลดโอกาสในการกระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

     4.  เทศบาลต าบลโชคชยั ไดร้บัการยอมรบัจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกนัการทุจรติ 

 

ส่วนท่ี 2 
****************************************** 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2563 – 2564) 

มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

1. 

การสรา้งสงัคม

ทีไ่ม่ทนต่อการ

ทุจรติ 

 

 

 

1.1 

การสรา้งจติส านึกแล

ะความตระหนกัแก่บุ

คลากรทัง้ขา้ราชการ

การเมอืงฝา่ยสภาทอ้

งถิน่ 

และฝา่ยประจ าของอ

งคก์รปกครองสว่นท้

องถิน่ 

(1) 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม แก่ ผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาและพนกังานขอ

งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(2) 

มาตรการจดัท าคู่มอืการป้อง

กนั ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(3) 

มาตรการปลกูฝงัองคค์วามรู้

ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบั 

Conflict of Interest 

3,500 

 

 

 

- 

 

- 

 

3,500 

 

 

 

- 

 

- 
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1.2 
การสรา้งจติส านึกแล
ะความตระหนกัแก่ป
ระชาชนทุกภาคสว่น
ทอ้งถิน่ 

(1) 

โครงการกจิกรรมชมุชน/หมู่

บา้นน่าอยู่ 

10,000 

 

10,000 

 

 

 1.3 
การสรา้งจติส านึกแล
ะความตระหนกัแก่เด็
กและเยาวชน 
 

(1) 

โครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทาง

สงัคมใหเ้ดก็และเยาวชน 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

(กจิกรรม“โตไปไมโ่กง”)  

(2) 

โครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทาง

สงัคมใหเ้ดก็และเยาวชน 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

(กจิกรรม 

“เสรมิการเรยีนรูป้รชัญาเศร

ษฐกจิพอเพยีง) 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

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

 

 

มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

2. 

การบรหิารราช

การเพื่อป้องกนั

การทุจรติ 

2.1 

แสดงเจตจ านงทางก

ารเมอืงในการต่อตา้

นการทุจรติของผูบ้ริ

หาร 

(1) 

กจิกรรมประกาศเจตจ านงต่

อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- -  

 

 

 

2.2 
มาตรการสรา้งความโ
ปร่งใสในการปฏบิตัริ
าชการ 
 
 

(1) 

มาตรการออกค าสัง่มอบหมา

ยของนายกเทศมนตรตี าบลโ

ชคชยั ปลดัเทศบาล 

และหวัหน้าสว่นราชการ 

- 

 

 

- 
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(2) 

โครงการส ารวจความพงึพอใ

จของผูใ้ชบ้รกิาร 

(3) กจิกรรม 

“ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิตาม 

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่า

ยประจ าปี 

(4) กจิกรรม 

การพฒันาแผนกระบวนการ

จดัหาพสัดุ  

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

 

 

2.3 
มาตรการการใชดุ้ลย
พนิิจและใชอ้ านาจห
น้าที ่
ใหเ้ป็นไปตามหลกัก
ารบรหิารกจิการบา้น
เมอืง ทีด่ ี
 

(1) 

โครงการลดขัน้ตอนและระย

ะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

(2) มาตรการการ 

มอบอ านาจอนุมตั ิอนุญาต 

สัง่การ 

เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตัริา

ชการ 

(3) 

มาตรการออกค าสัง่มอบหมา

ยอ านาจ  

ของนายกเทศมนตรฯี  

ปลดัเทศบาล 

และหวัหน้าสว่นราชการ  

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
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งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

2.4 

การเชดิชเูกยีรตแิก่ห

น่วยงาน/บุคคลในกา

รด าเนินกจิการการป

ระพฤตปิฏบิตัตินใหเ้

ป็นทีป่ระจกัษ ์

(1) 

กจิกรรมการมอบประกาศเกี

ยรตคิุณแก่คณะกรรมการชมุ

ชน 

(2) 

โครงการยกย่องเชดิชเูกยีรติ

หน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติ

ปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์  

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

2.5 
มาตรการจดัการในก
รณีไดท้ราบหรอืรบัแ
จง้หรอืตรวจสอบพบ
การทุจรติ 
 
 

(1) 

มาตรการจดัท าขอ้ตกลงการ

ปฏบิตัริาชการ 

(2) มาตรการ 

แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเ

รื่องรอ้งเรยีน 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน  12  โครงการ 20,000 20,000  
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มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

3. 

การสง่เสรมิบท

บาทและการมสี่

วนร่วมของภาค

ประชาชน 

 

 

3.1 
จดัใหม้แีละเผยแพรข่้
อมลูขา่วสารในช่องท
างทีเ่ป็นการอ านวยค
วามสะดวกแก่ประชา
ชนไดม้สีว่นร่วมตรว
จสอบปฏบิตัริาชการ
ตามอ านาจหน้าทีข่อ
งองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ไดทุ้กขัน้ตอน 

(1) กจิกรรม 

การออกระเบยีบจดัตัง้ศนูยข์้

อมลูขา่วสารของเทศบาลต า

บลโชคชยั 

(2)  

โครงการสือ่ประชาสมัพนัธ ์

(3)  

โครงการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วส

ารดา้นการจดัซือ้-จดัจา้ง 

 

- 

 

 

5,000 

 

- 

- 

 

 

5,000 

 

- 

 

 

 

3.2 
การรบัฟงัความคดิเห็
น 
การรบัและตอบสนอง
เรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุ
กขข์องประชาชน 
 

(1) 

การสง่เสรมิและสนบัสนุนกา

รจดัท าแผนชมุชน 

(2) มาตรการ 

แกไ้ขเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 

ดา้นการสาธารณะสขุและสิง่

แวดลอ้ม 

(3) กจิกรรมรายงานผล 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิให้

ผูอ้ื่นรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขร์บัทร

าบ 

50,000 

 

- 

 

- 

50,000 

 

- 

 

- 

 

 3.3 

การสง่เสรมิใหป้ระชา

ชนมสีว่นร่วมบรหิาร

กจิการขององคก์รปก

(1) 

ประชุมประชาคมหมู่บา้นแล

ะประชาคมต าบลประจ าปี 

(2) มาตรการ 

40,000 

 

- 

40,000 

 

- 
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ครองสว่นทอ้งถิน่ แต่งตัง้คณะกรรมการสนบัส

นุนการจดัท าแผนพฒันาเทศ

บาลต าบลโชคชยั 
 

(3) กจิกรรมการประเมนิผล 

การปฏบิตัริาชการของ 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

 

 

- 

 

 

- 

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

 

 

 

มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

4. 

การเสรมิสรา้งแ

ละปรบัปรุงกลไ

กในการตรวจส

อบการปฏบิตัริ

าชการขององค์

กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ 

4.1 
มกีารจดัวางระบบแล
ะรายงานการควบคุม
ภายในตามทีค่ณะกร
รมการตรวจเงนิแผ่น
ดนิก าหนด 
 

(1) 

โครงการจดัท ารายงานการค

วบคุมภายใน  

(2) 

กจิกรรมตดิตามประเมนิผลก

ารควบคุมภายใน 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

4.2 
การสนบัสนุนใหภ้าค
ประชาชนมสีว่นร่วม
ตรวจสอบการปฏบิตัิ
หรอืการบรหิารราชก
ารตามช่องทางทีส่าม
ารถด าเนินการได ้
 

(1) 

กจิกรรมการเผยแพรข่อ้มลูข่

าวสาร   ดา้นการเงนิ           

การคลงั    พสัดุ 

และทรพัยส์นิใหป้ระชาชนท

ราบ  

(2) 

กจิกรรมการรายงานผลการใ

ชจ้่ายเงนิใหป้ระชนไดร้บัทรา

บ 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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4.3 
การสง่เสรมิบทบาทก
ารตรวจสอบของสภา
ทอ้งถิน่ 

(1) โครงการอบรม  

ใหค้วามรูด้า้นระเบยีบ 

กฎหมายทอ้งถิน่ 

ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาทอ้ง

ถิน่ 

(2) กจิกรรมการม ี

สว่นร่วมในการปฏบิตังิานขอ

งสมาชกิสภาเทศบาลต าบลโ

ชคชยั 

2,000 

 

 

- 

2,000 

 

 

- 

 

 

 

 

4.4 เสรมิพลงั 

การมสีว่นร่วม 

ของชมุชน 

(Community) 

และบรูณาการ 

ทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้

านการทุจรติ 

(1) 

กจิกรรมการตดิป้ายประชาสั

มพนัธก์รณี  

พบเหน็การทจุรติ 

(2) มาตรการ 

เฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัโดยภ

าคประชาชน 

2,000 

 

 

- 

2,000 

 

 

- 

 

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

 

 

ส่วนท่ี 3 
****************************************** 

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้อง

ถ่ินและฝ่ายประจ าขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

และพนักงานเทศบาลต าบลโชคชยั  
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2.  หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

          ดว้ยคณะผูบ้รหิารและพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัและเป็นกลไกหลกัในการใหบ้รกิารสาธารณะ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ 

ทัง้ยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบส าคญัในอนัทีจ่ะบ าบดัทุกขบ์ ารงุสุข 

และสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลและทอ้งถิน่ 

ดงันัน้ การทีป่ระชาชนในแต่ละทอ้งถิน่จะมคีวามเป็นอยู่ทีด่มีคีวามสุขหรอืไม ่

จงึขึน้อยูก่บัการประพฤตปิฏบิตัขิองคณะผูบ้รหิารและพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกคน 

หากคณะผูบ้รหิารและพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูม้คีุณธรรม 

ปฏบิตัตินอยูใ่นกรอบจรยิธรรม เป็นผูม้จีติส านึกทีจ่ะตอบสนองคุณแผ่นดนิดว้ยการกระท าทุกสิง่ 

เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต ิ

          พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่

รณรงคแ์ละส่งเสรมิค่านิยมเรือ่งความซื่อสตัยแ์กก้ฎระเบยีบทีเ่อือ้ต่อการทุจรติ 

ใชว้ธิกีารบรหิารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเครง่ครดั 

ปฏบิตัติามมาตรการการบรหิารจดัการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

ส่งเสรมิใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏบิตัตินเป็นแบบย่าง 

ประกอบกบัอนุสนธคิณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) 

ไดก้ าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมขา้ราชการ พนกังาน 

และลกูจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหข้า้ราชการ 

พนกังานและลกูจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยทัว่ไปใชเ้ป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตั ิ 

เพื่อเป็นเครือ่งก ากบัความประพฤตขิองตน ไดแ้ก่ 

          1.  พงึด ารงตนใหต้ัง้มัน่ในศลีธรรม ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ 

และมคีวามรบัผดิชอบ 

          2.  พงึปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเปิดเผย โปรง่ใส พรอ้มใหต้รวจสอบ 

          3.  พงึใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเรว็ มอีธัยาศยัไมตร ี

โดยยดึประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 

          4.  พงึปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึผลสมัฤทธิข์องงานอยา่งคุม้ค่า 

          5.  พงึพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

          ซึง่เทศบาลต าบลโชคชยั 

ไดย้ดึถอืเป็นแนวทางส าหรบัประพฤตตินและเป็นหลกัการในการปฏบิตังิาน 
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          ดงันัน้ เพื่อเป็นการพฒันาจติใจและเพื่อพฒันาบุคลากรในสงักดั สามารถน าหลกัคุณธรรม 

จรยิธรรมไปพฒันาคุณภาพชวีติในประจ าวนั และประยุกตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

จงึไดจ้ดัท าโครงการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของคณะผูบ้รหิาร 

และพนกังานของเทศบาลต าบลโชคชยั ขึน้มา 

3.  วตัถปุระสงค ์ 

          1.  เพื่อปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ใหก้บัคณะผูบ้รหิารและพนกังานของเทศบาลต าบลโชคชยั 

ไดน้ าหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ไปพฒันาคุณภาพชวีติและการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          2.  เพื่อใหค้ณะผูบ้รหิารและพนกังานของเทศบาลต าบลโชคชยั เกดิการเรยีนรูใ้นการอยู่รว่มกนั          

มคีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัและกนั รวมทัง้ไดเ้ปิดโลกทศัน์ในการศกึษาองคค์วามรูใ้หม ่ๆ 

          3.  เพื่อเผยแพรห่ลกัธรรมค าสอนของพระพุทธองคใ์หค้งอยูแ่ละสบืทอดต่อไป 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 

          4.1  คณะผูบ้รหิาร 

          4.2  พนกังานเทศบาล 

          4.3  พนกังานคร ู

          4.4  ลกูจา้งประจ า 

          4.5  พนกังานจา้ง 

          4.6  พนกังานจา้งเหมาบรกิาร 

5.  พื้นท่ีด าเนินการ 

          ส านกังานเทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสมีา 

6.  วิธีการด าเนินการ 

          6.1  วางแผนภายในองคก์รเพื่อหาแนวทางในการจดัอบรมและเสนอโครงการ 

          6.2  ตดิต่อประสานวทิยากร 

          6.3  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 

          6.4  ตดิตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

          3,500  บาท 

9.  ผู้รบัผิดชอบ 

          ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 
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10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

          1.  คณะผูบ้รหิารและพนกังานของเทศบาลต าบลโชคชยั ไดน้ าหลกัคุณธรรม จรยิธรรม 

ไปพฒันาคุณภาพชวีติและการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 

          2.  คณะผูบ้รหิารและพนกังานจา้งของเทศบาลต าบลโชคชยั เกดิการเรยีนรูใ้นการอยูร่ว่มกนั             

มคีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัและกนั รวมทัง้ไดเ้ปิดโลกทศัน์ในการศกึษาองคค์วามรูใ้หม ่ๆ 

       1.1  
การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่าย
ประจ าขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มาตรการ “มาตรการจดัท าคู่มือการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน” 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจดัท าคู่มือการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 รฐับาลภายใตก้ารน าของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

ไดใ้หค้วามส าคญักบัการผลกัดนัใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นวาระแห่งชาต ิ

และรฐับาลไดแ้ถลงนโยบาย 11 ดา้น 

อนัรวมถงึประเดน็เรือ่งการส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนัและปราบปร

ามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

โดยจดัระบบอตัราก าลงัและปรบัปรงุค่าตอบแทนบุคลากรภาครฐัใหเ้หมาะสมและเป็นธรรมยดึหลกัการบริ

หารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่วางใจในระบบราชการเสรมิสรา้งระบบคุณธรรม 

รวมทัง้ปรบัปรงุและจดัใหม้กีฎหมายทีค่รอบคลุมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและการมผีลประโยช

น์ทบัซอ้นในภาครฐัทุกระดบั 

 ปจัจบุนัหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านกังาน ก.พ. 

จงึไดเ้ผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

โดยเฉพาะเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest) 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

รว่มกบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั และองคก์รตามรฐัธรรมนูญ 

ไดจ้ดัท ายทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระยะ 

ที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และพฒันาเครือ่งมอืการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเดน็การประเมนิ 5 ดา้น 

อนัรวมถงึ การต่อตา้นการทุจรติในองคก์ร 

ซึง่สนบัสนุนใหห้น่วยงานภาครฐัด าเนินการเรือ่งเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น ผ่านกจิกรรมต่างๆ 
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อนัรวมถงึการใหค้วามรูต้ามคู่มอืหรอืประมวลจรยิธรรมเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่เจา้หน้

าทีใ่นหน่วยงานดว้ย 

 เพื่อตอบสนองนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขา้ง

ตน้ 

และเพื่อน าเครือ่งมอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัการปฏิ

บตัใิหเ้ป็นกลไกส าคญัทีจ่ะป้องกนัการทุจรติ 

โดยเฉพาะการกระท าทีเ่อือ้ต่อการมผีลประโยชน์ทบัซอ้นของเจา้หน้าทีใ่นภาครฐั 

เทศบาลต าบลโชคชยัจงึไดต้ระหนกัและเหน็ถงึความส าคญัของการจดัหาคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบั

ซอ้นขึน้ 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่บุคลากรใหเ้กดิความตระหนักถงึปญัหาในเรือ่งดงั

กล่าว รวมทัง้ เป็นขอ้มลูใหป้ระชาชนและผูส้นใจไดศ้กึษา 

เพื่อเป็นพืน้ฐานการปฏบิตัตินในการรว่มกนัรณรงคส์รา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมทีใ่สสะอาด 

ลดระดบัการทุจรติประพฤตมิชิอบในสงัคมไทยใหเ้ทยีบเท่าระดบัมาตรฐานสากลไดต่้อไป 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 

เพื่อผลติคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นของเทศบาลต าบลโชคชยัใหบุ้คลากรผูป้ฏบิตังิานน าไปเป็นอ

งคค์วามรูใ้นการท างานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 

 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจแก่บุคลากรใหเ้กดิความตระหนกัถงึปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนั 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรมคีู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นของเทศบาลต าบลโชคชยั 

5.พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั 

6.วิธีด าเนินการ 

 1.ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู 

 2.จดัท า (ร่าง) คู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 3.ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 4.จดัท าคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 5.แจกจา่ยใหบุ้คลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 งานนิตกิาร  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 มกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลกูฝงัองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั Conflict of Interest 

 

1. ช่ือโครงการ : “ปลูกฝงัองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั Conflict of Interest” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 

และแกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 100 , 103 และ 103/1 

ก าหนดเรือ่งการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตวัและส่วนรวมไว ้เพื่อลดระบบอุปถมัภใ์นสงัคมไทย 
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ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัมจีติส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกนัได ้

หากเจา้หน้าทีข่องรฐัฝา่ฝืนใหถ้อืเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย 

 การขดักนัแห่งผลประโยชน์ หรอื “Conflict of Interest” 

ไดร้บัการกล่าวถงึอยา่งกวา้งขวางในรอบหลายปีทีผ่่านมาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ในช่วงระยะเวลาทีป่ระเทศไทยก าลงัเผชญิกบัปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนัของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง

หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสงูในองคก์รต่างๆ 

ซึง่ไดส้่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศรวมทัง้ไดส้รา้งความเสยีหายใหก้บัประชา

ชนโดยส่วนรวม 

 จากสถานการณ์ขา้งตน้ 

จ าเป็นทีห่น่วยงานภาครฐัต้องเรง่สรา้งองคค์วามรูใ้หบุ้คลากรมคีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้ใจสาเหตุและปจัจยัทีน่ า

สู่การคอรร์ปัชนั เพื่อจะไดห้าทางป้องกนัและปฏบิตัหิน้าทีใ่หห้่างไกลจากตน้เหตุต่างๆ 

ทีน่ าไปสู่การทุจรติคอรร์ปัชนั 

โดยเฉพาะในเรือ่งการปลกูฝงัองคค์วามรูใ้หม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

รวมทัง้ใหต้ระหนกัถงึผลกระทบจากปญัหาความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่

วนรวม หรอืเกดิเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น ซึง่เป็นปญัหาเชงิโครงสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลายมติ ิ

ทัง้มติดิา้นสงัคม 

การเมอืงและการบรหิารทีส่ าคญัสะทอ้นถงึวฒันธรรมและค่านิยมในการบรหิารทีด่อ้ยพฒันา 

 ดงันัน้ เทศบาลต าบลโชคชยัจงึไดจ้ดัท ามาตรการ  “ปลกูฝงัองคค์วามรูใ้หม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบั 

Conflict of Interest” ขึน้ เพื่อสรา้งจติส านึกและเสรมิสรา้งจรยิธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม 

ยดึถอืหลกัจรยิธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏบิตัริาชการเป็นส าคญั 

หากขา้ราชการและพนกังานเจา้หน้าทีข่องรฐัขาดจติส านึกในหน้าทีท่ีจ่ะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของป

ระเทศชาต ิมกีารใชอ้ านาจทางราชการโดยมชิอบในการด าเนินกจิกรรมเพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม 

พรรค พวกพอ้ง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมยอ่มส่งผลกระทบต่อสถาบนัราชการ 

และสรา้งความเสยีหายต่อประเทศชาตแิละประชาชน 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื่อเสรมิสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบั Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลโชคชยั 

 3.2 เพื่อสรา้งจติส านึกและเสรมิสรา้งจรยิธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม 

ยดึถอืหลกัจรยิธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏบิตัริาชการเป็นส าคญั 

อนัจะน ามาซึง่การป้องกนัผลประโยชน์ 

ทบัซอ้นในองคก์ร 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 รายงานการประชุมหรอืสมัมนาบุคลากรเพื่อปลกูฝงัองคค์วามรูใ้หม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบั Conflict 

of Interest 

 

 

 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั 

6.วิธีด าเนินการ 

 1. วางแผน/การถ่ายทอดองคค์วามรู ้

 2. ออกแบบกจิกรรม 

 3. จดัเตรยีมเอกสาร 

 4. ด าเนินการจดัประชุม 

 5. สรปุรายการประชุม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ 

 งานนิตกิาร  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 มกีารประชุมหรอืสมัมนาบุคลากรเพื่อปลกูฝงัองคค์วามรูใ้หม้คีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั Conflict of 

Interest 

 
 

 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถ่ิน 
 

โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่  
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่  
2.  หลกัการและเหตุผล 
          ครอบครวัจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสงัคม 
ซึง่เป็นพืน้ฐานของสงัคมไทยทีเ่ป็นจดุก าเนิดของความรกัและความเชื่อมัน่ 
ผลกัดนัใหส้มาชกิในครอบครวัเป็นคนทีม่คีุณภาพสรา้งสรรคส์งัคมใหน่้าอยู ่จากหลาย ๆ 
ครอบครวัรวมกนัเป็นชุมชนเป็นหมูบ่า้น หากทุก ๆ ครอบครวัมสี่วนรว่มในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
ใหเ้อือ้อ านวยต่อการมสีุขภาพทีด่มีคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ โดยทุก ๆ 
ครอบครวัรว่มมอืกนัปรบัปรุงและพฒันาสิง่แวดลอ้มของชุมชนท าใหเ้กดิความรว่มแรงรว่มใจพฒันาท าใหเ้กิ
ดชุมชนเขม้แขง็ 
          ดว้ยเหตุนี้ เทศบาลต าบลโชคชยั จงึไดจ้ดัโครงการกจิกรรมชุมชนหมูบ่า้นน่าอยู ่ขึน้ 
เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน 
3.  วตัถปุระสงค ์ 
          1.  เพื่อสรา้งจติส านึกใหชุ้มชนรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิรกัษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนใหน่้าอยู่ 
          2.  เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้ม 
ตลอดจนการดแูลบา้นเรอืนของตนเอง 
          3.  เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนเขา้รว่มกจิกรรมกบัหน่วยงานของรฐั ถอืเป็นแนวทางการพฒันา   
แผนใหม่ 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
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          ประชาชนในเขตพืน้ที ่
5.  พื้นท่ีด าเนินการ 
          เขตพืน้ทีข่องเทศบาลต าบลโชคชยั 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  ประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจดัท าโครงการรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อขออนุมตัโิครงการ 
          6.2  ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหป้ระชาชนทราบ 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงใหป้ระชาชนเขา้ใจถงึวตัถุประสงคก์ารด าเนินโครงการ 
          6.3  ก าหนดการจดัโครงการ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          10,000 บาท 
9.  ผู้รบัผิดชอบ 
          ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 
10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
          1.  ชุมชนมสีภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 
          2.  ประชาชนมจีติส านึกในการรกัษาสภาพแวดลอ้มในชุมชน 
          3.  เกดิความรว่มมอืรว่มใจในชุมชน 
 
 
     1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน 
 

โครงการสร้างภมิูคุ้มกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชนต าบลโชคชยั 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภมิูคุ้มกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชนต าบลโชคชยั  
  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลกัการและเหตุผล 
 ในปจัจบุนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นปญัหาทีท่ ารายสงัคมอยา่งรนุแรงและฝงัรากลกึ 
เป็นปญัหาทีส่ะทอ้นวกิฤตการณ์ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม 
ซึง่การทีจ่ะแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งยัง่ยนืนัน้คนในสงัคมตอ้งมคี่านิยมในการรกัษาความดแีละรูส้กึไมย่อมรบัพ
ฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชัน่และการโกงทุกรปูแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน 
ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พุทธศกัราช 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
มอี านาจหน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 
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ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (5) 
ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนาวฒันธรรม (6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ี เดก็   เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเ้ทศบาลเมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล มอี านาจ          
และหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรหิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ดงันัน้ (9)            
จดัการศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา 
และผูด้อยโอกาสและพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6              ทีต่อ้งการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ทางดา้นรา่งกาย จติใจ 
อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ความรู ้                    มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด ารงชวีติ 
สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข และมาตรา 25 
ก าหนดใหร้ฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงานและจดัตัง้แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ นัน้ 
 เทศบาลต าบลโชคชยั พจิารณาเหน็ความส าคญัของปญัหาดงักล่าว 
จงึไดจ้ดัโครงการสรา้งภมูคิุม้กนั          ทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนต าบลโชคชยั (กจิกรรม 
“โตไปไมโ่กง”) ขึน้ เพื่อเป็นการสรา้งภมูคิุม้กนัและค่านิยม ทีถู่กตอ้งซึง่จะเป็นรากฐานทีส่ าคญั 
ทีท่ าใหเ้ดก็และเยาวชนเตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพ 
และเป็นการป้องกนัแกไ้ขปญัหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีไ่ดผ้ลทีสุ่ดโดยการปลกูฝงัจติส านึกใหเ้ดก็และเยาวชนรกั
ความถูกตอ้ง                มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
การยดึมัน่ในความสตัยจ์รงิรูจ้กัแยกแยะถูกผดิปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มจีติสาธารณะ 
มจีติส านึกเพื่อส่วนรวม 
ตระหนกัรูแ้ละค านึงถงึสงัคมส่วนรวมมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองในการกระท าใดๆ 
และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสรมิและปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นคนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์
สุจรติ 
 3.2 เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชน 
ไมย่อมรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชัน่และการโกงทุกรปูแบบ 
 3.3 เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ 
และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย  
 เชงิปรมิาณ 
 เดก็และเยาวชนเทศบาลต าบลโชคชยั จ านวน 100 คน 
 
 เชงิคุณภาพ 
 เดก็และเยาวชนเกดิความตระหนกัรู ้และสามารถแยกแยะถูก ผดิ ชัว่ ด ี
สามารถน าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาปรบัใชก้บัตนเอง และสงัคมส่วนรวมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
5. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
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 5.1 จดัท าโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
 5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชยั 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
 ส านกัปลดัเทศบาลต าบลโชคชยั 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 10.1 เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลกูฝงัใหเ้ป็นคนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
 10.2 เดก็และเยาวชนมภีมูคิุม้กนัทางสงัคม 
ไมย่อมรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชัน่และการโกงทุกรปูแบบ 
 10.3 เดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม 
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โครงการสร้างภมิูคุ้มกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชนเทศบาลต าบลโชคชยั 

(กิจกรรม “เสริมการเรียนรู้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนเทศบาลต าบลโชคชยั  
  (กจิกรรม “เสรมิการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”) 
2. หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากปจัจบุนัเดก็และเยาวชนไทยไดร้บัผลกระทบจากหลายๆดา้น ทีท่ าใหเ้กดิปญัหาเช่น 
ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนมพีฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์
เดก็และเยาวชนไทยไมเ่หน็ความส าคญัของการศกึษา สนใจแต่วตัถุนิยม ไมรู่จ้กัการประมาณตน 
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่ออนาคตของชาต ิดงันัน้จงึควรท าใหเ้ดก็และเยาวชนรูจ้กัความพอเพยีง ปลกูฝงัอบรม 
บ่มเพาะใหเ้ดก็และเยาวชน มคีวามสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม 
โดยน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาถ่ายทอด เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนรูจ้กัการใชช้วีติไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น 
รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั มจีติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเหน็คุณค่าของวฒันธรรมค่านิยม 
ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ  
 เทศบาลต าบลโชคชยั พจิารณาเหน็ความส าคญัของเดก็และเยาวชนซึง่เป็นอนาคตของชาต ิ
จงึไดจ้ดัโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนเทศบาลต าบลโชคชยั 
(กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง) ขึน้ 
เพื่อปลกูฝงัแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัเดก็และเยาวชน 
เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดุล 
ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ และเหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รู้จกัอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น 
รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั มจีติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเหน็คุณค่าของวฒันธรรม 
ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พุทธศกัราช 2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
มอี านาจหน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 
ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มหีน้าทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (5) 
ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และ (6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเ้ทศบาลเมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
มอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง 
ดงันี้ (9) จดัการศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา 
และผูด้อ้ยโอกาส และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่อ้งการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนทีส่มบูรณ์ทัง้รา่งกาย จติใจ อารมณ์ 
สงัคมและสตปิญัญา ความรู ้มคีุณธรรม และจรยิธรรมในการด ารงชวีติ 
สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข  
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3. วตัถปุระสงค ์
 3.1 
เพื่อส่งเสรมิและปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนน าแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติประ
จ าวนัได ้
 3.2 เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดุล 
ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 3.3 เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนเหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั 
และรูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 
 
4. เป้าหมาย 
 เชงิปรมิาณ 
 เดก็และเยาวชนต าบลโชคชยั จ านวน  100  คน 
 เชงิคุณภาพ 
 เดก็และเยาวชนเกดิความตระหนกัรู ้รูจ้กัการใชช้วีติแบบพอเพยีง 
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
แบ่งปนัและรูจ้กัอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
5. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จดัท าโครงการเพื่ออนุมตั ิ
 5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชยั 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –2564 
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัเทศบาลต าบลโชคชยั 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 10.1 
เดก็และเยาวชนสามารถน าแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนัได้ 
 10.2 เดก็และเยาวชนมภีมูคิุม้กนัทางสงัคม 
สามารถใชช้วีติไดอ้ย่างสมดุลท่านกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได้ 
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 10.3 เดก็และเยาวชนเหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ 
รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนัและรูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
 

1. ช่ือโครงการ  :  
กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2.  หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ดัท ายทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติมาแลว้     
3 ฉบบั ปจัจบุนัทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นฉบบัที ่3 เริม่จากปี พ.ศ. 2560 จนถงึปี พ.ศ. 2564 
ซึง่มุง่สู่การเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม 
เป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทุจรติทุกรปูแบบ โดยไดร้บั ความร่วมมอืจากฝา่ยการเมอืง 
หน่วยงานของรฐัตลอดจนประชาชน 
ในการพทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพื่อใหป้ระเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละเกยีรตภิูมใินดา้นค
วามโปรง่ใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวสิยัทศัน์ ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทัง้ชาตติา้นทุจรติ มเีป้าหมายหลกัเพื่อใหป้ระเทศไทยไดร้บัการประเมนิดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ 
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึง่การทีร่ะดบัคะแนนจะสงูขึน้ไดน้ัน้  
การบรหิารงานภาครฐัตอ้งมรีะดบัธรรมาภบิาลทีส่งูขึน้ 
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เจา้หน้าทีข่องรฐัและประชาชนตอ้งมพีฤตกิรรมแตกต่างจากทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั 
ไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นทางทุจรติ ประพฤตมิชิอบ โดยไดก้ าหนดยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานออกเป็น 6 
ยทุธศาสตรด์งันี้ 
          ยทุธศาสตรท์ี ่1  สรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทุจรติ 
          ยทุธศาสตรท์ี ่2  ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ 
          ยทุธศาสตรท์ี ่3  สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 
          ยทุธศาสตรท์ี ่4  พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ 
          ยทุธศาสตรท์ี ่5  ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
          ยทุธศาสตรท์ี ่6  ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ 
           
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานของรฐัภายใต้โครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิารราชการตามหลกั
การกระจายอ านาจการปกครอง 
ทีมุ่ง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถิน่และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสรมิปกครองในระบอบป
ระชาธปิไตย 
เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้ง
ถิน่ 
การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้กดิความยัง่ยนืรฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่องคก์รปกครองส่ว
นทอ้งถิน่โดยยดึหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 
และส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยยดึหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะ 
รวมทัง้มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในระดบัพืน้ที ่
ส่วนการก ากบัดแูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะท าไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และตอ้งเป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 
           ทัง้นี้ ตอ้งยอมรบัว่าปญัหาการทุจรติในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นเรือ่งทีม่คี าครหา 
ทีไ่ดส้รา้งความขมขื่นใจใหแ้ก่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มาเป็นเวลาชา้นาน 
ซึง่หากพจิารณาจ านวนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกอบกบัมปีจัจยันานปัการทีค่อยยัว่ยวนใจ 
บัน่ทอนความมคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติ ของคนท างานราชการส่วนทอ้งถิน่ ใหเ้หอืดหายไป  
           ดงันัน้ 
จงึมคีวามจ าเป็นทีผู่บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการ
ทุจรติอย่างเหน็ชดัเป็นรปูธรรม ดว้ยการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ ส่งเสรมิใหอ้งคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิน่บรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส 
มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืหลกัธรรมาภบิาลบงัเกดิ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดบัมาตรฐานในการป้องกนัการทุจรติขององคก์รตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศไทยต่
อไป   
3.  วตัถปุระสงค ์ 
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เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยการจั
ดท าแผนป้องกนัการทุจรติในองคก์ร 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อยา่งน้อย 1 ฉบบั 
          4.2  มกีารประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน 
          4.3  แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4 ปี 
5.  พื้นท่ีด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  
ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
          6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 
          6.3  จดัตัง้คณะท างาน 
          6.4  ประชุมคณะท างาน 
          6.5  จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
          6.6  ประกาศการใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
          6.7  ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
          6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รบัผิดชอบ 
          ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 
10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
          ผลผลิต 
            - มกีารประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร 
            - มกีารประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน 
            - มแีผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4 ปี 
          ผลลพัธ ์
            - การบรหิารราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามโปร่งใส 
สามารถป้องกนัการทุจรติของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้
            - ลดขอ้รอ้งเรยีนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ 
 

มาตรการการออกค าสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชยั ปลดัเทศบาล 

และหวัหน้าส่วนราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกค าสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชยั 

ปลดัเทศบาล และหวัหน้าส่วนราชการ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลโชคชยั 

เป็นหน่วยงานบรหิารราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบหนึ่งทีม่อี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารส

าธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่  ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2549  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ.2552 

และหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่

น พ.ศ. 2542 และหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นทีก่ าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีต่อ้งท าอกีมากมาย 

ในการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ารบับรกิารตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ  นัน้ 

มกัจะประสบปญัหาดา้นการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อราชการเน่ืองจากภารกจิมมีากมายไปรวมอยู่

กบัฝา่ยบรหิาร ไม่มกีารกระจายอ านาจ หรอืมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่นการสัง่การ อนุมตั ิอนุญาต 

ไปยงัหวัหน้าหน่วยงานระดบัส านกั กอง และฝา่ยต่างๆ ซึง่เป็นอุปสรรคอย่างยิง่ต่อการใหบ้รกิาร 

ท าใหก้ารบรกิารเกดิความล่าชา้ 

ประชาชนไมไ่ดร้บัความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจรติ 

ประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าที ่ส่งผลใหร้ะบบการใหบ้รกิารภาครฐัเสื่อมประสทิธภิาพ 

 เพื่อใหเ้ป็นไป ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2549  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552        

ทีก่ าหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบลโชคชยั 

ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 

และมาตรา 37 

ทีก่ าหนดใหก้ารบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนและเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 

ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น 
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ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

การบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า   

 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

ลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารและไมส่รา้งเงือ่นไขขัน้ตอนทีม่คีวามยุง่ยาก จงึจ าเป็นตอ้งมมีาตรการ 

การมอบหมายอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบลโชคชยั ขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากหน่วยงาน 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตัขิองผูบ้รหิารทุกระดบั 

 3.4 

เพื่อป้องกนัการผกูขาดอ านาจหน้าทีใ่นการใชดุ้ลยพนิิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน

ต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

 

4. เป้าหมาย 

 จดัท าค าสัง่มอบหมายงานของนายก ปลดั  และหวัหน้าส่วนราชการ   

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ออกค าสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิตามกฎหมาย ระเบยีบฯ 

ขอ้บงัคบัและหนงัสอื  สัง่การ 

 6.2 

จดัท าหนงัสอืแจง้เวยีนใหทุ้กส่วนราชการและผูร้บัมอบอ านาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนรบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

 6.3 จดัท าประกาศ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

 6.4 

ใหผู้ร้บัมอบหมายงานตามค าสัง่รายงานผลการปฏบิตังิานตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัมอบหมายในทุกเดอืน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มคี าสัง่มอบหมายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัริาชการแทน   

 10.2 ผลลพัธ์ 

  - ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บัอยูใ่นระดบัด ี

  - ประชาชนไดร้บัความสะดวก 

และลดการผกูขาดอ านาจหน้าทีอ่นัเป็นช่องทางแห่งการทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั 

มหีน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าที ่ 

และหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่
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น พ.ศ. 2542 และหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องเทศบาล 

และในการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล  

การจดัท างบประมาณการจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

จากภารกจิหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่นัน้ 

เทศบาลต าบลโชคชยัในฐานะผูใ้หบ้รกิารกจ็ะไมท่ราบว่าภารกจิทีใ่หบ้รกิารไปนัน้ 

ประชาชนไดร้บัประโยชน์ หรอืเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพยีงใด 

การใหบ้รกิารมคีุณภาพเพยีงใด ตอบสนองความตอ้งการผูร้บับรกิารหรอืไม ่

การทีจ่ะทราบถงึความพงึพอใจจากผูร้บับรกิาร จงึตอ้งมโีครงการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชน 

การตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร 

ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 

ทีก่ าหนดใหก้ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่นีัน้ 

จะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐัมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุ้

มค่าในเชงิภารกจิของรฐั ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวก และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

ประกอบกบัจงัหวดั แจง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจจากประชาชน 

ผูม้าขอรบับรกิารสาธารณะจากเทศบาลต าบลโชคชยั ของตวัชีว้ดัที ่1 มติทิี ่2 

มติดิา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร เพื่อประโยชน์ในทอ้งถิน่ ลกูจา้งและพนกังานจา้ง 

อกีทัง้เพื่อเป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะประโยชน์ใหป้ระชาชนเกดิความพงึพอใจ 

จงึจ าเป็นตอ้งมโีครงการนี้ขึน้มา  

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะการใหบ้รกิารประชาชนใหเ้กดิความ     

พงึพอใจ 

 3.2 เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึกความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิาร โดยยดึประโยชน์สุขของประชาชน 

 3.3 เพื่อเป็นการปรบัปรงุและพฒันางานดา้นบรกิารใหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพ 

 3.4 เพื่อเป็นการป้องกนัปญัหารอ้งเรยีน การทุจรติประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 จดัจา้งสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของรฐัทีม่กีารสอนในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปภายในเขตจั

งหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดั ท าการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโชคชยั จ านวน 

1 ครัง้ ต่อปี 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 พืน้ทีใ่นเขตเทศบาลต าบลโชคชยั 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ขออนุมตัดิ าเนินการตามโครงการ 

และด าเนินการจดัจา้งสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดัตามระเบยีบพสัดุฯ 

 6.2 

ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโชคชยัตามรปูแบบทีก่ าหนด 

 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพงึพอใจแจง้ให้เทศบาลฯ ทราบ 

 6.4 ด าเนินการเบกิจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัผูท้ าการประเมนิ 

 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพงึพอใจใหป้ระชาชนทราบ 

 6.6 น าผลการประเมนิมาปรบัปรงุการท างานดา้นบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 เบกิจา่ยตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป 

งบด าเนินการ หมวดค่าใชส้อย 

ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  จ านวน 20,000 บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบ  

 ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 ผลผลติ 

  ผลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนที่มต่ีอการบรหิารงานของเทศบาลต าบลโชคชยั 

จ านวน 2 ฉบบั 

 10.2 ผลผลติ 

  - ประชาชนผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 

  - การใหบ้รกิารสาธารณะมคีวามโปรง่ใส และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน  
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กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 
1. ช่ือโครงการ 
 กจิกรรม “ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.หลกัการและเหตุผล 
 เพื่อใหก้ารท าบญัช ี
การจดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นแนวทางเดยีวกนัและสอดคลอ้งกบัก
ารปฏบิตังิานในระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึมกีจิกรรมควบคุมใหบุ้คลากรฝา่
ยบญัช ีกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา 
จดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายจ่ายใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตั ิ
ท าใหเ้กดิความคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพลดขอ้ผดิพลาดในการเบกิจ่ายตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี และด าเนินงานตามขัน้ตอนของระเบยีบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่ถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งท าตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และมคีวามจ าเป็นต่อการบรหิารงานองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา 
3.วตัถปุระสงค ์
 3.1เพื่อใหบุ้คลากรฝ่ายบญัช ีกองคลงั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ ประกาศ 
และหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3.2เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 
5.พื้นท่ีด าเนินการ 
 กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 
6.วิธีด าเนินการ 
 จดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน 
แยกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณทีต่ัง้ไว ้
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
9.ผู้รบัผิดชอบ 
 กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 บุคลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ ประกาศ 
และหนงัสอื 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 10.2 ลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการ 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 10.3 เกดิความคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงบประมาณ 
 
 

 

 

กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบานการจดัหาพสัด”ุ 
1. ช่ือโครงการ 
 กจิกรรม “การพฒันาแผนและกระบานการจดัหาพสัดุ” 
2.หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
ซึง่ก าหนดใหม้กีารบรหิารราชการอย่างมปีระสทิธแิละเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 
และเกดิประโยชน์สงูสุดกบัประชาชนและการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพั
สดุ ปี 2535 และแกไ้ขเพิม่เตมิและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อปรบัปรงุการด าเนินงานดา้นจดัซือ้จดัจา้ง 
 3.2 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในรายงานผูบ้รหิาร 
 3.3 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อใหท้ราบปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
 3.5 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการจดัหาพสัดุ 
 3.6 เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หวัหน้าฝา่ยและผูอ้ านวยการกองพสัดุและทรพัยส์นิ 
 4.2 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุ 
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5.พื้นท่ีด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชยั 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จดัเกบ็ขอ้มลูในการจดัซือ้จดัจา้ง 
 6.2 
จ าแนกวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งและคดิเป็นรอ้ยละของจ านวนโครงการและรอ้ยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจดัซือ้จดัจา้ง 
 6.4 สรุปปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
 6.5 รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี 
 6.6 รายงานการวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ขอ้มลูใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
9.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 งานพสัดุและทรพัยส์นิ เทศบาลต าบลโชคชยั 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 ประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูในการบรหิารของหน่วยงานดว้ยความโปรง่ใสมปีระสทิธภิาพ 
 10.2 ผูบ้รหิารมขีอ้มลูในการวางแผนการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 10.3 
ผูป้ฏบิตังิานมขีอ้มลูในการพฒันาแผนและกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าเ
ป็นประโยชน์กบัประชาชน 
2.3 

มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ  
2.  หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2545 

ซึง่เป็นกฎหมายทีเ่ป็นทีม่าของการปฏริปูระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบรหิารราชการไวว้่า 

การบรหิารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 

ความมปีระสทิธภิาพ    ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

การลดภารกจิและยบุเลกิหน่วยงานทีไ่มจ่ าเป็น การกระจายอ านาจตดัสนิใจ 
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การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

และเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทัง้ทศิทางและแนวทางการบรหิารราชการดงักล่าว 

จงึไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 

โดยก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท าหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการ

อ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน          

3.  วตัถปุระสงค ์ 
          1.  เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ 
          2.  เพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการมมีาตรฐาน 
          3.  เพื่อปรบัทศันคตขิองประชาชนในดา้นการใหบ้รกิารและผูท้ีม่าตดิต่อ 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการกบัเทศบาลต าบลโชคชยั  
5.  พื้นท่ีด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมตัโิครงการ 
          6.2  จดัใหม้กีารประชุมคณะท างาน 
          6.3  จดัท าประกาศกระบวนการปรบัลดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

          6.4  ด าเนินการจดัท ากจิกรรม  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รบัผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน เทศบาลต าบลโชคชยั 
10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
          1.  ประชาชนไดร้บัการบรกิารดว้ยความสะดวกและรวดเรว็ 
          2.  ประชาชนมทีศันคตทิีด่ใีนดา้นการใหบ้รกิาร 
          3.  การปฏบิตัริาชการมมีาตรฐาน 
 

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมติั อนุญาต สัง่การ เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบติัราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมติั อนุญาต สัง่การ 

เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบติัราชการ 

2. หลกัการและเหตุผล 
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 การมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบรหิารงานในดา้นต่างๆ 

ภายในองคก์รนัน้     กเ็พื่อเป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานใหเ้กดิความคล่องตวั รวดเรว็ 

ซึง่การพจิารณาเลอืก/มอบหมายภารกจิและขอบขา่ยของความรบัผดิชอบทีจ่ะมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญั

ชา จะพจิารณาถงึความส าคญั คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถในการทีจ่ะด าเนินการเรือ่งนัน้เป็นอย่างด ี

ดว้ยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหก้ารบรหิารงานก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ราชการ 

 ดงันัน้ 

การด าเนินการของหน่วยงานตอ้งมกีารปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมและทนัต่อสถานการณ์ทีก่ารบรหิารราชก

ารตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพ 

ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การกระจายอ านาจการตดัสนิใจ 

การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

แต่ทัง้นี้ตอ้งมผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงานซึง่เป็นหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 

3. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหก้ารบรหิารราชการของเทศบาลต าบลโชคชยั  

ภายใตก้รอบอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพรวดเรว็และเกดิประโยชน์สู

งสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผูบ้รหิาร  ปลดัเทศบาล   หรอืหวัหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จดัท าบนัทกึเสนอเพื่อพจิารณาขออนุมตั ิอนุญาต สัง่การ แต่งตัง้ มอบหมาย คณะผูบ้รหิาร 

ปลดั    หรอืหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ 

 6.2 ด าเนินการออกค าสัง่แต่งตัง้ 

 6.3 ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้ แจง้คณะผูบ้รหิาร  ปลดัเทศบาล  หวัหน้าส่วนราชการทุกส่วน 

ทีไ่ดร้บัมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ทุกส่วนราชการ 
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10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 การบรหิารราชการ การด าเนินงาน การปฏบิตังิานเกดิความคล่องตวัและรวดเรว็ 

ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการใหบ้รกิารประชาชน/บรกิารสาธารณะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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มาตรการ การออกค าสัง่มอบหมายอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชยั ปลดัเทศบาล  

และหวัหน้าส่วนราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การออกค าสัง่มอบหมายอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลโชคชยั 

ปลดัเทศบาล และหวัหน้าส่วนราชการ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2497  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552  

ไดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องนายกเทศมนตรฯี  ไวห้ลายเรือ่งหลายประการ 

รวมทัง้มกีฎหมายอื่นอกีหลายฉบบัทีบ่ญัญตัอิ านาจหน้าทีข่องนายกเทศมนตรฯี เอาไว ้

การทีน่ายกเทศมนตรฯี จะด าเนินการในเรือ่งต่างๆ เพยีงผูเ้ดยีว       

กอ็าจท าใหเ้กดิช่องว่างในการประพฤตมิชิอบในขัน้ตอนต่างๆ เกดิขึน้ได ้ดงันัน้ 

เพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาต่างๆ    ทีอ่าจเกดิขึน้ เทศบาลต าบลโชคชยั 

จงึไดก้ าหนดมาตรการใหม้กีารมอบอ านาจของนายก ใหร้องนายก  ปลดัเทศบาล  

ไดป้ฏบิตัริาชการแทนนายกเทศมนตร ี

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื่อใหก้ารใชดุ้ลยพนิิจต่างๆ ของฝา่ยบรหิารเป็นไปโดยรอบคอบ 

ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

 3.2 เพื่อใหเ้ป็นการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มกีารมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรือ่ง 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

6. วิธีด าเนินการ 
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 6.1 รวบรวมภารกจิทีอ่ยูใ่นอ านาจของนายกเทศมนตรตี าบลโชคชยั 

เสนอนายกเทศมนตรตี าบลโชคชยัเพื่อพจิารณา 

 6.2 ออกค าสัง่มอบหมายหน้าทีข่องนายก ใหร้องนายก  ปลดัเทศบาล   ปฏบิตัริาชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแลว้เสรจ็ 

 

 

 

     2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บคุคล 

ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยเทศบาลต าบลโชคชยั เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มพีืน้ทีร่บัผดิชอบจ านวน   2   
ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย   18  ชุมชน  มปีระชากรทัง้สิน้   คน  
จ านวน    ครวัเรอืน 
ในการบรหิารงานของเทศบาลมุง่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันางานและแ
กไ้ขปญัหาไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนมากทีสุ่ด  
 ปจัจบุนัเทศบาลต าบลโชคชยั ไดจ้ดัตัง้ชุมชนไวแ้ลว้ จ านวน 18  ชุมชน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 มาตรา 2 
ทีบ่ญัญตัใิหป้ระเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
และพระราชบญัญตัเิทศบาล พุทธศกัราช 2496 มาตรา 50 วรรคทา้ย 
การปฏบิตังิานตามหน้าทีข่องเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใชห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละค านวณถงึการมสี่วนรว่มของประชาชน มาตรา 50 (9) 
ก าหนดใหเ้ทศบาลมหีน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทีข่องเทศบาลและพระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) 
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ก าหนดใหเ้ทศบาลมอี านาจและหน้าทีส่่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 
ประกอบกบัการมหีนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0413/ว 1153 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2530 
มวีตัถุประสงคจ์ะใหม้คีณะกรรมการชุมชนเขา้มาเป็นตวัแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ 
ท าหน้าทีใ่นการประสานงานกนัเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ 
รวมตลอดทัง้การดแูลทุกขส์ุขของพีน้่องประชาชนในชุมชนระเบยีบเทศบาลต าบลโชคชยั 
ว่าดว้ยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2560 
ลงวนัที ่ เดอืน พฤศจกิายน  2560 
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนทีม่าจากการเลอืกตัง้จากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทศิเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมไ่ดร้บัค่าตอบแทน 
ประกอบกบัเทศบาลมแีนวทางในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบ
ปรามการทุจรติแห่งชาตกิารบรหิารราชการเพื่อป้องการทุจรติ ในการเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกจิการการประพฤตตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ โดยการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตทิีม่คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
คุณธรรม จรยิธรรม ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตทิีใ่หค้วามช่วยเหลอืกจิการสาธารณะของท้องถิน่ 
 ดงันัน้ 
เทศบาลจงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมการมอบประกาศเกยีรตคิุณแก่คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา 
แรงกายแรงใจ ปฏบิตัหิน้าทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 
3. วตัถปุระสงค ์ 
 3.1 เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการชุมชนมาดว้ยด ีจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 3.2 
เพื่อยกยอ่งเชดิชสูตรแีก่คณะกรรมการชุมชนทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นประโยชน์แก่สงัคมใหม้ขีวญัและก าลั
งใจ 
4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกยีรตคิุณใหแ้ก่คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏบิตัหิน้าทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน  19  ชุมชน 
 
 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 หอ้งประชุมเทศบาลต าบลโชคชยั 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 6.2 จดัท าประกาศเกยีรตคิุณ 
 6.3 จดัพธิมีอบประกาศเกยีรตคิุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทชีาวบา้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัเทศบาล 
10. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
 10.1 ผลผลติ 
  - คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ ปฏบิตัหิน้าทีจ่บครบวาระ 4 ปี 
ไดร้บัการ 
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตไิม่น้อยกว่ารอ้ยละ 100 
 10.2 ผลลพัธ ์
  - คณะกรรมการชุมชนผูไ้ดร้บัการเชดิชเูกยีรตมิคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 
  - มคีณะกรรมการชุมชนตน้แบบทีด่ ีดา้นการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะในทอ้งถิน่ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บคุคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ 
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1.ช่ือโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บคุคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ 
2.หลกัการและเหตุผล 
 สงัคมในปจัจบุนัอยู่ดว้ยความเรง่รบี แก่งแยง่แขง่ขนั 
เพื่อความอยูร่อดในเชงิเศรษฐกจิแบบทุนนิยม            ท าใหก้ารมคีุณธรรม 
จรยิธรรมของผูค้นเกดิความเสื่อมถอย เกดิปญัหามากมายในปจัจบุนั 
ไมว่่าจะเป็นเรือ่งการทุจรติทุกระดบัทุกภาคส่วนรวมถงึปญัหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ  
 เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหค้นดมีทีีย่ ื่นในสงัคม สรา้งแบบอยา่งทีด่แีก่คนรุ่นหลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 
จงึจดัใหม้กีารยกยอ่ง เชดิชเูผยแพร ่
ประชาสมัพนัธแ์ละมอบรางวลัหรอืประกาศเกยีรตคิุณแก่ผูก้ระท าความด ี
เพื่อส่งเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่คนดเีหล่านัน้ใหร้ว่มกนัสรา้งสรรคส์งัคมทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอยา่ง เพื่อปลุกกระแสการสรา้งสงัคมแห่งความดอีย่างเป็นรปูธรรม 
เนื่องจากความดแีละคุณธรรม เป็นรากฐานอนัส าคญัในการพฒันาสงัคม สู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข 
3. วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีม่คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม 
 3.2 เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีใ่หค้วามช่วยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิ่น 
 3.3 เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีด่ ารงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 3.4 เพื่อสรา้งขวญั ก าลงัใจ 
ตลอดจนปลุกจติส านึกและกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนไดม้แีบบอยา่งทีด่อีนัเป็น กุศโลบาย 
หนึ่งในการปลกูจติส านึกใหส้งัคมตระหนกัถงึคุณค่าแห่งความดมีากยิง่ขึน้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มกีารยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่จี านวนไม่น้อย
กว่า 10 คน/ปี 
 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลโชคชยั 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จดัใหม้กีารเผยแพร ่ประชาสมัพนัธย์กยอ่งเชดิชเูกยีรตหิน่วยงาน/บุคคล 
ทีป่ระพฤตปิฎบิตัตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ วารสารเทศบาลต าบลโชคชยั 
เวบ็ไซตเ์ทศบาลต าบลโชคชยั สื่อสงัคม(Social Media) เป็นตน้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
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9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 งานนิตกิาร  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลทีไ่ดก้ารยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ 
 

       2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบหรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

มาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบติัราชการ”  
 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบติัราชการ”  
2.  หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          
จากการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดก้ าหนดดชันีในการป
ระเมนิทีค่ านึงถงึหลกัธรรมมาภบิาล จรรยาบรรณสากล 
และวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหลกัรวมถงึขอ้เท็จจรงิของการทุจรติทีเ่กดิขึน้ภายในหน่วยงานของภาค
รฐั สาเหตุส่วนมากเกดิจากการด าเนินงานของระดบับุคคล หรอืเกดิจากปจัจยัทางวฒันธรรมขององคก์ร 
หรอืเกดิจากลกัษณะงานและการรบัสิง่ของต่าง ๆ ทีเ่อือ้ใหเ้กดิการทุจรติ ดงันัน้ 
วธิกีารบรหิารจดัการภายในองคก์รทีน่ าไปสู่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
ค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหก้ลายเป็นสิง่ทีย่อมรบัไดข้องผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีภ่ายในองคก์ร 
โดยการสรา้งความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและการมสี่วนรว่มในการต่อตา้นการทุจรติภายในองคก์ร 
ของผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีถ่งึแมจ้ะเป็นสิง่ทีย่ากต่อการด าเนินงานกต็าม 
แต่เป็นสิง่ส าคญัทีห่น่วยงานตอ้งสรา้งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเพื่อน าไปสู่องคก์รทีม่คีุณธรรมและความโปร่
งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสรา้งแนวรว่มในการต่อตา้นการทุจรติอนัจะส่งผลต่อสงัคม ชุมชน 
และประเทศเกดิความตระหนกัถงึภยัจากการทุจรติและปฏเิสธการทุจรติในทุกรปูแบบ 
          ดงันัน้ เทศบาลต าบลโชคชยั จงึจดัท ามาตรการ จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 
ทีก่ าหนดดชันีในการประเมนิการปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ 
ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
เพื่อเป็นการพฒันาวธิกีารด าเนินงานภายในองคก์รทีจ่ะน าไปสู่การยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสในก
ารด าเนินงานใหส้งูขึน้ 
3.  วตัถปุระสงค ์ 
          1.  เพื่อใหบุ้คลากรปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม 
ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
          2.  เพื่อใหทุ้กส่วนราชการน าไปยดึถอืและปฏบิตั ิ
          3.  เพื่อเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามโปรง่ใส           
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองคก์รปฏบิตัติามเกณฑต์วัชีว้ดัขอ้ตกลง 
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5.  พื้นท่ีด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  จดัท าขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผูบ้รหิาร 
          6.2  รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้รหิาร 
          6.3  ประชาสมัพนัธท์ุกส่วนราชการ           
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รบัผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน เทศบาลต าบลโชคชยั 
 
10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
          1.  มกีารจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 
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มาตรการ “แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ผู้รบัผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยเทศบาลต าบลโชคชยั 

มนีโยบายใชห้ลกัธรรมาภบิาลส่งเสรมิใหภ้าคประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามาร

ถเสนอเรือ่งรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส เสนอขอ้คดิเหน็ ซึง่สามารถยืน่ค ารอ้งเรยีน          ผ่านช่องทางต่างๆ 

ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทางโทรศพัท ์หรอืแจง้เบาะแสดว้ยตนเอง 

 ฉะนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

สามารถแกไ้ขความเดอืดรอ้นของประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จงึไดแ้ต่งตัง้คณะท างานรบัผดิชอบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนประจ าเทศบาลต าบลโชคชยั 

รวมถงึจดัท าคู่มอืด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนของเทศบาลต าบลโชคชยัขึน้ 

เพื่อด าเนินการมาตรการจดัการในกรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนต่างๆ 

เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบไดถ้อืปฏบิตัใิหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั 

3. วตัถปุระสงค ์
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 3.1 เพื่อจดัใหม้เีจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการรบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนต่างๆ  

 3.2 

เพื่อจดัใหม้มีาตรการจดัการในกรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้หรอืตรวจสอบพบการทุจรติเป็นไปตามขัน้ตอน

การปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑเ์กีย่วขอ้งอยา่งถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มกีารมอบหมายแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดผูร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีน 

 6.2 จดัท าคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนของเทศบาลต าบลโชคชยั 

 6.3 

จดัประชุมใหค้วามรูเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิานและด าเนินก

ารแกไ้ขปญัหาเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัจากช่องทางการรอ้งเรยีนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

โดยโปรง่ใสและเป็นธรรม 

 6.4 

เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกบัเรือ่งรอ้งเรยีนของเทศบาลต าบลโชคชยั     

ใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดเ้สยี คู่สญัญา ประชาชนทัว่ไป 

หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 

สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการและขัน้ตอนดงักล่าวไดต้รงกบัความตอ้งการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

 

 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกบัเรือ่งรอ้งเรยีนด าเนินการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนของเทศบาล 

ต าบลโชคชยั 
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มิติท่ี 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

     3.1 

จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขัน้ตอน 
 

กิจกรรม การออกระเบียบจดัตัง้ศนูยข้์อมลูข่าวสารของเทศบาลต าบลโชคชยั 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจดัตัง้ศนูยข้์อมลูข่าวสารของเทศบาลต าบลโชคชยั 

2. หลกัการและเหตุผล 

 อาศยัอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ซึง่บญัญตัไิวว้่าภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 

หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูด ้

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิารบรหิาราชการทีด่ ีพ.ศ. 2546 เรือ่งหลกัธรรมาภบิาล 

ความโปรง่ใส การมสี่วนรว่ม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จงึจดัท าระเบยีบเทศบาลต าบลโชคชยั 

ว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลโชคชยั เรือ่ง 

ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรบัรองส าเนาขอ้มลูขา่วสารของศูนยข์อ้มลูขา่วสารเทศบาลต าบลโชคชั

ยขึน้ 

 2. เพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจด ูศกึษา คน้ควา้ 

ตลอดจนเผยแพร ่จ าหน่าย จา่ยแจก รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

 3. เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในการจดัระบบขอ้มลูข่าวสาร ดงันี้ 

  3.1 ขอ้มลูข่าวสารทีล่งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา 

  3.2 ขอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดไูด้ 

  3.3 ขอ้มลูข่าวสารอื่น 

  3.4 ขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 

 1. จดัเตรยีมสถานทีจ่ดัตัง้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 

 2. ระเบยีบเทศบาลต าบลโชคชยั ว่าดว้ยขอ้มลูข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
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 3. ประกาศเทศบาลต าบลโชคชยั 

เรือ่งค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรบัรองส าเนาขอ้มลูขา่วสารของศูนยข์อ้มลูข่าวสารเทศบาลต าบลโ

ชคชยั จ านวน 1 ฉบบั 

 4. แบบค ารอ้งขอตรวจดขูอ้มลูขา่วสาร จ านวน 1 ฉบบั 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 6.1 จดัท าบนัทกึขออนุมตัจิดัตัง้ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการ 

 6.2 เมือ่อนุมตัแิลว้ แจง้เวยีนทราบภายในทุกส่วนราชการ 

 6.3 จดัท ารา่งระเบยีบฯ ว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ เสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

 6.4 จดัท ารา่งประกาศฯ เรือ่งค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรบัรองส าเนาขอ้มลูขา่วสาร 

เสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

 6.5 จดัท ารา่งแบบค ารอ้งขอตรวจดขูอ้มลูข่าวสาร เสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 6.6 จดัเตรยีมสถานที ่โต๊ะ ตูเ้อกสาร และจดัวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

9. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. มกีารจดัตัง้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารของราชการ เทศบาลต าบลโชคชยั ณ  

ส านกังานเทศบาลต าบลโชคชยั 

 2. มกีารจดัระบบขอ้มลูขา่วสารทีค่รบถว้น ไวส้ าหรบัอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 

 3. มปีระชาชนขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 
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โครงการส่ือประชาสมัพนัธ ์
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการส่ือประชาสมัพนัธ ์ 
2.  หลกัการและเหตุผล 
          ในภาวะสงัคมปจัจุบนั ความเจรญิกา้วหน้าดา้นวชิาการ และเทคโนโลยต่ีาง ๆ 
กา้วหน้าไปมากเครือ่งมอืสื่อสารอเิลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ ทีท่นัสมยั และมปีระสทิธภิาพสงู 
การน าเอาเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาใชใ้นการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
และรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการสรปุเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจไดง้่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
หรอืช่วงระยะเวลาอนัจ ากดันัน้เป็นเรือ่งทีต่อ้งปพูืน้ฐาน สรา้งความน่าเชื่อถอื 
และน่าสนใจใหก้บักจิกรรม/โครงการของเทศบาลฯ  
ใหส้ามารถมองเหน็ภาพหรอืเหน็ความเกีย่วโยงกนัของกจิกรรม/โครงการต่าง ๆไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 
ฉะนัน้การสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนตอ้งการใหป้ระชาชนเขา้ถงึและมสี่วนรว่มรบัรูใ้นภารกจิของเทศ
บาลฯ จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาในการเลอืกสื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ ๆ 
การใชส้ื่อเทคนิคและวธิกีารเป็นอย่างไรบา้ง ในแต่ละขัน้ตอนทีต่่างกนัเป็นสิง่ส าคญั 
ทัง้นี้เพื่อใหป้ระชาชนยอมรบัและใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุน ซึง่จะมผีลต่อการพฒันาตามภารกจิ บทบาท 
หน้าที ่ อยา่งโปร่งใสและยตุธิรรม 
3.  วตัถปุระสงค ์ 
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          1.  เพื่อประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานของ เทศบาลฯ 
ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ สื่อสิง่พมิพ ์สื่อ Social network 
ผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
          2.  เพื่อสรา้งจติส านึกใหเ้กดิการเรยีนรู ้รบัรูแ้ละเขา้ใจในภารกจิการปฏบิตังิานของ เทศบาลต าบล    
โชคชยั อยา่งถูกตอ้งและโปรง่ใส 
          3.  เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มและรบัผดิชอบในภารกจิของเทศบาลฯ 
          4.  เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ใหเ้ป็นทีท่ราบกนัอย่างแพรห่ลาย 
 4.  เป้าหมาย          
          1.  จดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธเ์ทศบาลต าบลโชคชยั และคู่มอืการใหบ้รกิารประชาชน 
          2.  ป้ายประชาสมัพนัธ ์
          3.  เสยีงตามสาย 
          4.  จดัท า Presentation น าเสนอผลงานของเทศบาลต าบลโชคชยั 
          5.  อื่น ๆ 
5.  พื้นท่ีด าเนินการ 
               เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
6.  วิธีด าเนินการ 
          1.  เสนออนุมตัโิครงการ 
          2.  ด าเนินการประชุม 
          3.  มอบหมายงาน 
          4.  ผลติสื่อประเภทต่าง ๆ 
          5.  ตดิตามและประเมนิผล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 
 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
          5,000  บาท 
9.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
          ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 
10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
          ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโชคชยัเป็นตวัชีว้ดั 
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โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซ้ือ – จดัจ้าง 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารดา้นการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

2. หลกัการและเหตุผล 
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 เนื่องจากเทศบาลต าบลโชคชยั มฐีานะเป็นนิตบิุคคล 

มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะดว้ยตนเอง 

ทัง้ในเรือ่งการจดัหารายไดแ้ละการใชจ้า่ยเงนิและการบรหิารงานต่างๆ 

ตามภารกจิและการจดัท าบรกิารสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหน้าทีแ่ละกฎหมายทีก่ าหนดไว ้

ดงันัน้ การทีเ่ทศบาลต าบลโชคชยั          

จะบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน จะตอ้งบรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย ์

สุจรติ มคีวามโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 

 เพื่อใหเ้ป็นไป ตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 

ทีก่ าหนดใหก้ารจดัซือ้จดัจา้ง ใหส้่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเทีย่งธรรม 

โดยพจิารณาถงึประโยชน์และผลเสยีทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงคท์ีจ่ะใช ้ราคา 

และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะไดร้บัประกอบกนั 

 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณของเทศบาลต าบลโชคชยั เป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

เกดิประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชนในทอ้งถิน่ 

จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งจดัโครงการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้ – จดัจา้งของเทศบาลต าบลโชคชยั 

ทุกโครงการและกจิกรรม 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้ – 

จดัจา้งตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลโชคชยั 

 3.2 เพื่อเสรมิสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 

 3.3 เพื่อป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรข่อ้มลูการจดัซือ้ – จดัจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลโชคชยั 

ทีด่ าเนินการตามระเบยีบกระทรวงการคลงั  จ านวน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

หนงัสอื ระบบกระจายเสยีงไรส้าย 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลโชคชยั 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอ้มลูกระบวนการจดัหาพสัดุเพื่อจดัท าประกาศ ดงันี้ 

  - ประกาศการจดัซือ้ – จดัจา้ง 
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  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

  - ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 

  - ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกพรอ้มวงเงนิการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

  - ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 

 6.2 

น าส่งประกาศไปเผยแพรป่ระชาสมัพนัธต์ามช่องทางการประชาสมัพนัธข์องเทศบาลต าบลโชคชยั  ไดแ้ก่ 

ทางเวบ็ไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบกระจายเสยีงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นตน้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รบัผิดชอบ  

 กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งไมน้่อยกว่า 3 ช่องทาง 

 10.2 ผลลพัธ์ 

  - ประชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัซือ้จดัจา้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 

ของโครงการทีจ่ดัซือ้จดัจา้งทัง้หมด 

  - การจดัหาพสัดุเป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน 

  - สามารถลดปญัหาการรอ้งเรยีนการทุจรติในการจดัซือ้จดัจา้งได ้
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     3.2 การรบัฟังความคิดเหน็ การรบัและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 

1. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 

2. หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาและสรา้งการเรยีนรู ้เพื่อมุ่งเน้นยกระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชน 

ในการพฒันาทอ้งถิน่เป็นส าคญั จงึควรใหค้ณะกรรมการชุมชนซึง่ถอืว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน 

สรา้งแผนชุมชนขึน้มาดว้ยตนเอง ดงัความหมายของแผนแมบ่ทชุนทีว่่า 

“แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อตอ้งการใหชุ้มชนสามารถบรหิารจดัการเอง ก าหนดทศิทางของตนเอง”    

การสรา้งภมูคิุม้กนั ป้องกนัเงือ่นไขจากภายนอกเขา้ไปท าใหชุ้มชนเปลีย่นแนวคดิวฒันธรรมดัง้เดมิ 

และวิง่ตามกระแสเงนิ ท าใหชุ้มชนไดร้บัการเรยีนรู ้

รูจ้กัชุมชนของตนเองสามารถคน้หาทรพัยากรและศกัยภาพของตนเอง 

ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปญัหาในอนาคตได ้และการประสานกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน 

เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืเป็นพลงัส าคญัในการแกไ้ขปญัหาทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชน 

ในปจัจบุนัและป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้

3. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหค้นในชุมชนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัไดเ้หน็ขอ้เด่น ขอ้ด ี

โอกาสและขอ้จ ากดัของชุมชนในการพฒันาอยา่งมเีป้าหมายมช่ีองทางในการแกไ้ขปญัหาของชุมชนไดอ้ยา่

งเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกจิกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชนไดค้ดิเป็นและกลา้ที่

จะตดัสนิใจดว้ยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 

 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลโชคชยั 

5. วิธีด าเนินการ 
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 5.1 ประชุมผูบ้รหิาร ก านันผูใ้หญ่บา้น เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

 5.2 ประชาสมัพนัธโ์ครงการพรอ้มใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่

โดยใชห้อกระจายข่าวและเสยีงตามสายในหมู่บา้น 

 5.3 ด าเนินการจดัท าแผนชุมชนของทุกหมูบ่า้นตามก าหนดการ 

 5.4 ส่งแผนชุมชนใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2563 – 2562 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 40,000  บาท 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ส านกัปลดั เทศบาลต าบลโชคชยั 

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 ชุมชนสามารถวางแผนจดัการกบัทรพัยากรหรอืทุนในชุมชน 

ทัง้ทุนบุคคลและทุนสงัคมทีม่อียูไ่ด้อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชนคนในชุมชนไดร้บัผลประโยชน์

รว่มกนัอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมความรว่มมอืกนัของคนในชุมชนจะก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ี

เอือ้อาทรต่อกนัได ้รวมทัง้ปลกูฝงัทศันคต ิ

ค่านิยมทีด่ใีหก้บัลกูหลานสามารถหาแนวรว่มในการท างานเพื่อพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ของตนเองได ้
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มาตรการแก้ไขเหตเุดือนร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณะสขุและส่ิงแวดล้อม 
 

1.ช่ือโครงการ : มาตรการแกไ้ขเหตุเดอืนรอ้นร าคาญ ดา้นการสาธารณะสุขและสิง่แวดลอ้ม 
2. หลกัการและเหตุผล 
 กองสาธารณะสุขและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบลโชคชยั เป็นส่วนงานทีม่อี านาจหน้าทีโ่ดยตรงใน 
การดแูลดา้นการสาธารณะสุขและสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชน ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณะสุข พ.ศ. 
2535 ซึง่มุน่เน้นการบรกิารใหป้ระชาชนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่เีอือ้ต่อการด ารงชวีติไดอ้ยา่งปกตสิุข 
ดงันัน้ 
เมือ่มกีรณกีารแจง้เรือ่งราวหรอืรอ้งทุกขอ์นัมลีกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีม่เีหตุเดอืดรอ้นร าคา
ญ เช่น กลิน่เหมน็ เสยีงดงั 
กองสาธารณะสุขและสิง่แวดลอ้มจงึมหีน้าทีเ่รง่ด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขเหตุเดอืดรอ้นร าคาญนัน้เพื่อ
แกไ้ขปญัหาใหป้ระชาชนโดยเรว็ 
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3. วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อรบัแจง้ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ทีเ่กีย่วกบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแ้กไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งถูกต้องรวดเรว็ 
 3.2 เพื่อเป็นการบรกิารประชาชนใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่เีสมอ 
 3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานของเจา้หน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
 รบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขเ์กีย่วกบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ จากประชาชนในพืน้ที่ 
เทศบาลต าบลโชคชยั 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการเกีย่วกบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 
(เจา้หน้าทีภ่ายในกองสาธารณะสุขและสิง่แวดลอ้ม) 
 5.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบช่องทางในการแจง้เหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 
 5.3 รบัแจง้โดยตรงหรอืรบัเรือ่งผ่านศูนยร์บัเรือ่งราวรอ้งทุกขเ์ทศบาลต าบลโชคชยั 
 5.4 ด าเนินการออกตรวจพืน้ทีเ่รือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
และน าเรือ่งเสนอต่อคณะผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การเจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง 
เพื่อแกไ้ขปญัหาตามความจ าเป็นและเรง่ด่วน 
 5.5 แจง้ผลการปฏบิตังิานใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 15 วนั นับแต่วนัรบัแจง้ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ใหบ้รกิารในวนั เวลาราชการวนัจนัทร-์วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
โดยช่องทางรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ไดแ้ก่ 1.) ไปรษณีย ์2.) โทรศพัท ์3.) โทรสาร 4.) เวบ็ไซต ์                                
5.) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณะสุขและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบลโชคชยั 
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 9.1 มสีถติจิ านวนเรือ่งรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนเหตุเดอืดรอ้นร าคาญเป็นประจ าทุกเดอืน 
ท าใหเ้หน็ว่าประชาชนไดม้สี่วนรว่มในการสอดส่องดแูลสงัคมและการอยูร่ว่มกนั 
แสดงใหเ้หน็ถงึการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการสอดส่องดแูลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
โชคชยั 
 9.2 
สามารถด าเนินการแกไ้ขปรบัปรงุเหตุเดอืดรอ้นร าคาญตามเรือ่งทีป่ระชาชนแจง้เหตุหรอืรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพืน้ทีแ่ละแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 15 วนั 
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กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์บัทราบ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกขร์บัทราบ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 การแต่งตัง้เจา้หน้าทีใ่นการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์
เป็นสิง่ส าคญัเพราะการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการทุกครัง้จะตอ้งมกีารตรวจสอบ กลัน่กรองการใชอ้ านาจ 
โดยการเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิ ขอกฎหมายทีถู่กตอ้ง 
และตอ้งเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 
เมือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนการรอ้งเรยีนรอ้งทุกขเ์สรจ็แลว้ใหแ้จง้ผูร้อ้งรบัทราบโดยเรว็ไมเ่กนิ 15 วนั 
3. วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดัลดปญัหาทุจรติ 
 3.2 
เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างถูกตอ้งโดยการน าขอ้เสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏบิตัิ 
 3.3 
เพื่อใหผู้ร้อ้งเรยีนไดร้บัทราบขัน้ตอนของการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกขแ์ละส่งเสรมิภาคประชาชนร่
วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผูร้อ้งเรยีนรอ้งทุกขท์ุกราย 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชยั 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้เสรจ็แจง้ผูร้อ้งเรยีนโดยเรว็ไมเ่กนิ 15 วนัท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563-2564 
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัเทศบาลต าบลโชคชยั 
9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการถูกตอ้งตามระเบยีบ กฎหมาย เป็นธรรมกบัทุกฝา่ย 
 10.2 ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 
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      3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระจายอ านาจและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เป็นกฎหมายทีค่่อนขา้งใหม่และมจี านวนหลายฉบบัดว้ยกนั 

ท าใหป้ระชาชนยงัไมอ่าจไดร้บัทราบถงึความส าคญัของการกระจายอ านาจและการมสี่วนรว่มของประชาช

นต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลโชคชยั 

จงึไดจ้ดัท าโครงการประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบลประจ าปีขึน้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของการกระจายอ านาจการมสี่วนรว่มของ

ประชาชนต่อการพฒันาทอ้งถิน่ตนเอง 

3. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการมสี่วนรว่มของประชาชน โปรง่ใส 

และตรวจสอบไดเ้พื่อเผยแพรค่วามรูใ้หก้บัประชาชนถงึการมสี่วนรว่มในการบรหิารงานขององคก์รปกครอ

งส่วนทอ้งถิน่ เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทอ้งถิน่ 

และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อกีทางหนึ่งดว้ย 

4. เป้าหมาย 

 ผูน้ าองคก์รประชาชน เช่น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านนั 

ผูน้ าชุมชนแพทยป์ระจ าต าบล อาสาสมคัรสาธารณสุข สมาชกิสภาเทศบาลต าบลโชคชยั กลุ่มอาชพีต่างๆ 

ตลอดจนประชาชนทัว่ไป   

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ตดิต่อ ประสานงานกบัเจา้ของสถานที่ 

 5.2 แต่งตัง้คณะท างาน 

 5.3 วางแผนก าหนด วนั เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พรอ้มก าหนดตารางการฝึกอบรม 

 5.4 เสนอโครงการ 

 5.5 ด าเนินโครงการตามวนั เวลา ทีก่ าหนด 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

7. งบประมาณ 

 50,000 บาท 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 ผูเ้ขา้รว่มประชุมประชาคมสามารถเขา้ใจการบรหิารงานแบบการมสี่วนรว่ม 

ตระหนกัถงึความส าคญัของการกระจายอ านาจและเป็นการสรา้งทศันคตทิีด่รีะหว่างประชาชนและหน่วยก

ารบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยั 
 

1. ช่ือโครงการ : 
มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยั 
2. หลกัการและเหตุผล 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคก์รจดัท าแผนพฒันา ขอ้ 7 (2) และขอ้ 9 
ก าหนดใหม้อีงคก์รและโครงสรา้งขององคก์รจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรปูแบบของค
ณะกรรมการ 
 ดงันัน้ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลโชคชยัในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบเทศบาล มอีงคก์ร          
ในการจดัท าแผนพฒันาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่              พ.ศ. 2548 
เทศบาลต าบลโชคชยัโดยกองวชิาการและแผนงาน 
จงึแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยัขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรของเทศบาลและตวัแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนไดม้สี่วนร่วมและแสดง
ความคดิเหน็ในการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยัและแผนพฒันาสีปี่เทศบาลต าบ
ลโชคชยัใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็หลกัการพฒันาทีป่ระชาคมเทศบาลฯ 
และคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยัก าหนดดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส และสุจรติ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยั จ านวน   10  คน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโชคชยั 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคดัเลอืกตวัแทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยั 
บางต าแหน่งในปจัจบุนัจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามทีร่ะเบยีบฯ ก าหนด ในวนัที ่12 เมษายน 
2560  
เทศบาลจงึตอ้งด าเนินการคดัเลอืกบุคคลในต าแหน่งดงักล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนพฒันาต าบลโชคชยัแทน                   คณะกรรมการฯ ทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 
11  เมษายน 2562   เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคก์รจดัท าแผนพฒันา 
ขอ้ 7 (2) และขอ้ 9 ทีก่ าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 งานวเิคราะหน์โยบายและแผน ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ กองวชิาการและแผนงาน                              
เทศบาลต าบลโชคชยั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 เทศบาลต าบลโชคชยัมคีณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยัเพื่อเป็
นองคก์รในการยกรา่งหรอืจดัท าร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยัและร่างแผนพฒันาสี่
ปีเทศบาลต าบลโชคชยัเพื่อใหเ้ป็นแผนพฒันาในการพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยัความตอ้งการของประชา
คมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโชคชยัดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส สุจรติ 
และใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจรติ 
 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลโชคชยั 
 

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบลโชคชยั 
2. หลกัการและเหตุผล  
 ดว้ยกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนดใหเ้ทศบาลในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้ง
ด าเนินการแระเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ซึง่เป็นกระบวนการวดัผลการบรหิารและปฏบิตัริาชการของเทศบาล  ว่าสมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายหรอืไม ่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการของเทศบาล 
เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรงุ แก้ไข ส่งเสรมิ พฒันา 
ขยายหรอืยตุกิารด าเนินภารกจิต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
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 ดงันัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 
แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546  
 เพื่อใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบลโชคชยัมกีารขบัเคลื่อนอยา่งเป็นรปูธรร
ม               ซึง่จะส่งเสรมิใหเ้ทศบาลมมีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการ ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
และใหค้ านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีจ่ะก าหนดเป้าหมาย 
3. วตัถปุระสงค ์ 
 3.1 เพื่อตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการปฏบิตัริาชการ 
 3.2 
เพื่อใหเ้กดิกระบวนการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบล
โชคชยัและเป็นการเฝ้าระวงัการทุจรติในการบรหิารจดัการตามภารกจิของเทศบาลต าบลโชคชยั 
 3.3 เพื่อด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่เทศบาลต าบลโชคชยั 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะท างานและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบลโชคชยั 
5. พื้นท่ีด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลโชคชยั 
6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อรวบรวมขอ้มลู 
 6.2 จดัท าโครงการและขออนุมตัโิครงการ 
 6.3 จดัท าประกาศประชาสมัพนัธก์ารด าเนินโครงการ 
 6.4 
จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างานและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ของเทศบาลต าบลโชคชยั (ตามหนังสอืสัง่การ ที ่มท 0892.4/ว 435 ลงวนัที ่11 ก.พ. 2558)                     
จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 
  (1) ผูแ้ทนชุมชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
  (2) ผูแ้ทนสมาชกิสภาเทศบาล    2 คน 
  (3) ผูท้รงคุณวุฒ ิ     2 คน 
  (4) ปลดั (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หวัหน้าส านกัปลดั     เป็นผูช้่วยเลขานุการ 
  (6) หวัหน้าฝา่ยบรหิารทัว่ไป    เป็นผูช้่วยเลขานุการ 
ใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนินการดงันี้ 

(1) ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบลโชคชยั ตามหลกัเกณฑแ์ละ 
วธิกีารบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
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   (2) ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบลโชคชยัปีละ 2 
ครัง้เป็นอย่างน้อยแลว้เสนอผลการประเมนิใหเ้ทศบาลต าบลโชคชยัทราบ 
เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรงุแกไ้ข ส่งเสรมิ พฒันา 
ขยายหรอืยตุกิารด าเนินภารกจิต่างๆ ของเทศบาลต าบลโชคชยั 
   (3) 
จดัท าแบบประเมนิผลและแบบรายงานผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการของเทศบาลต าบลโชคชยัส าหรบั
ผลการปฏบิตัริาชการประจ าปี 
   (4) ด าเนินการเรือ่งอื่นๆ ตามทีเ่ทศบาลต าบลโชคชยัมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการประเมนิผลปฏบิตัริาชการ 
 6.6 การจดัท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการในเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 
จดัท าแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลต าบลโชคชยัพ
รอ้มตวัชีว้ดั 
 6.9 การตดิตามและประเมนิผล 
 6.10 การจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
แลว้รายงานใหผู้บ้รหิารพจิารณาทราบปรบัปรงุด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัเทศบาลต าบลโชคชยั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์ 
 ผลการปฏบิตัริาชการของเทศบาลดขีึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
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มิติท่ี 4. 

การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้อง

ถ่ิน 

     4.1 

มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคมุภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 
 

โครงการจดัท ารายงานการควบคมุภายใน 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการจดัท ารายงานการควบคมุภายใน  
2.  หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 
ก าหนดใหห้น่วยรบัตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไวร้ายงานต่อผูก้ ากบัดแูลและคณะกร
รมการตรวจเงนิแผ่นดนิ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเกา้สบิวนันับจากวนัสิน้ปีงบประมาณ 
          ดงันัน้ เพื่อใหก้ารปฏบิตัถิูกตอ้งและเป็นไปตามระเบยีบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลโชคชยัทุกปี 
3.  วตัถปุระสงค ์
          1.  เพื่อตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัองคก์รของเทศบาลต าบลโชคชยั 
          2.  
เพื่อสรปุรายงานผลการประเมนิผลการควบคุมภายในใหน้ายกเทศมนตรตี าบลโชคชยัทราบตามแบบทีร่ะเ
บยีบฯ ก าหนด 
          3.  
เพื่อรายงานการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่น
ดนิ ตามก าหนด 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลโชคชยั 
5.  พื้นท่ีด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลโชคชยั 
6.  วิธีด าเนินการ 
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          1.  แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัองคก์ร 
          2.  แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานยอ่ย 
          3.  ผูบ้รหิารมหีนงัสอืแจง้ใหทุ้กส่วนราชการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานยอ่ย 
ด าเนินการประเมนิองคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมนิผลการปรบัปรงุการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย.2 
          5.  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในระดบัองคก์ร ด าเนินการรวบรวม 
เพื่อจดัท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบยีบฯ ขอ้ 6 ระดบัองคก์ร และน าเสนอผูบ้รหิาร 
พรอ้มจดัส่งรายงานใหผู้ก้ ากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
          งานนิตกิาร ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 
10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
          1.  บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 
          2.  ลดโอกาสความผดิพลาด ป้องกนัและลดความเสีย่งต่อการปฏบิตังิาน 
          3.  เกดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่ าคญัและเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานในหน่วยงานไมว่่าจ

ะเป็นในภาครฐั หรอืเอกชนทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรอืลดความเสีย่งของหน่วยงานใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดซ้ึง่จะท า

ใหป้ฏบิตังิานและการจดัการของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์

ในอดตีทีผ่่านมาการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั 

ไดม้กีารควบคุมภายในตามทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ชเ้ป็นเรือ่งๆ ไป ซึง่อาจอยูใ่นรปูของกฎหมาย 

ระเบยีบ ระบบบญัช ีหนงัสอืสัง่การ และหนังสอืตอบขอ้หารอืต่างๆ โดยส่วนใหญ่ 

จะเน้นไปทีก่ารควบคุมดา้นการเงนิและบญัชแีละการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ีท่างราช

การก าหนดไว ้ซึง่ไมค่รอบคลุมถงึการจดัการดา้นอื่นๆ นอกเหนือจากดา้นการเงนิและบญัชใีนหน่วยงาน 

จงึไมส่ามารถสะทอ้นภาพถงึผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได ้ระบบการควบคุมภายใน  ทีด่ ี

ควรเป็นระบบการควบคุมทีค่รอบคลุมงานทุกดา้นและสามารถสะทอ้นภาพใหเ้หน็เป็นองคร์วมของหน่วยง
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านนัน้ๆ ว่ามกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไมเ่พยีงใด 

การทีร่ะบบการควบคุมภายในของรฐัยงัไมค่รอบคลุมทุกระบบงาน 

อาจเป็นช่องทางรัว่ไหลท าใหเ้กดิความเสยีหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมัฤทธิผ์ล ทัง้น้ี 

สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกดิจากการก าหนดหน้าทีแ่ละมอบหมายงานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม 

การมอบหมายการปฏบิตังิานทัง้กระบวนการใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งเพยีงคนเดยีว 

การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอตลอดจนขาดการประเมนิและการบรหิ

ารความเสีย่งการควบคุมภายในของหน่วยงานทีก่ าหนดขึน้ 

และพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในดงักล่าวทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 เทศบาลต าบลโชคชยัพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อใหอ้งคก์รมแีนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม

ภายใน    

ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงานจงึไดก้ าหนดกจิกรรมการตดิตา

มประเมนิผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลโชคชยั ขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ท าใหก้ารใชท้รพัยากรเป็นไปอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

โดยลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีซ่ ้าซอ้นหรอืไม่จ าเป็น 

ลดความเสีย่งหรอืผลเสยีหายดา้นการเงนิหรอืดา้นอื่นๆ ทีอ่าจมขีึน้ 

 3.2 เพื่อใหม้ขีอ้มลูและรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้งครบถว้นและเชื่อถอืได ้

สรา้งความมัน่ใจแก่ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารและการปฏบิตังิาน 

และบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.3 เพื่อใหบุ้คลากรมกีารปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมาย เงือ่นไขสญัญา ขอ้ตกลง 

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

4. เป้าหมาย 

 เพื่อใหก้ารควบคุมภายในของเทศบาลต าบลโชคชยั 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงาน 

อกีทัง้ยงัเป็นการควบคุมหรอืลดความเสีย่งของหน่วยงานใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

ซึง่จะท าใหก้ารปฏบิตังิานและการจดังานของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
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 5.1 

แต่งตัง้คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้

ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 

 5.2 

ประชุมคณะท างานเพื่อปรบัปรงุพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อใหก้ารปฏบิตัติามภารกจิ

และตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยั 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 5.3 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในใหค้ณะท างานฯ เพื่อสรปุขอ้มลู 

 5.4 รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ 

ใหน้ายกเทศมนตรตี าบลโชคชยัทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. หน่วยงานรบัผิดชอบ 

 ทุกกอง/ส านกั ของเทศบาลต าบลโชคชยั 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. การใชท้รพัยากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และคุม้ค่า 

 3. มขีอ้มลูและรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้นและเชื่อถอืได ้

สามารถน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ 

 4. การปฏบิตัใินหน่วยงานเป็นไปอย่างมรีะบบและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีว่างไว้ 

 5. เป็นเครือ่งมอืช่วยผูบ้รหิารในการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานดอีย่างดยีิง่ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 มรีายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ้ 6 ทีเ่สรจ็ตามก าหนดเวลา 

 10.2 กจิกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้ าเนินการแกไ้ข 

 10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 10.4 มกีารจดัการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน 

 10.5 ระดบัความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน  

(รอ้ยละ 80 ในระดบัมาก) 
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  4 . 2 
การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติัหรือการบริหารราชการตามช่องทา
ง           ท่ีสามารถด าเนินการได้ 
 

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลงั พสัด ุและทรพัยสิ์น” 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลงั พสัด ุและทรพัยสิ์น” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 การบรหิารงานราชการในปจัจุบนั 

ภาคประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มและมบีทบาทอย่างมากในการบรหิารงานของราชการส่วนทอ้งถิน่ในดา้น

ต่างๆ การบรหิารงานราชการส่วนทอ้งถิน่ตอ้งสามารถตรวจสอบได ้ตอ้งมคีวามโปรง่ใส 

ตอ้งใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลู ขา่วสาร ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 

เพื่อเป็นการป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ภาครฐัและภาคประชาชน 

3. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารในการปฏบิตังิานใหป้ระชาชนไดร้บัรู ้

เพื่อประชาสมัพนัธก์ารปฏบิตังิานของภาครฐัเพื่อส่งเสรมิบทบาทการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการติ

ดตามตรวจสอบการทุจรติประพฤตมิชิอบในภาครฐัเสรมิสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยในการตดิตามและตรวจส

อบการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัใหม้คีวามเขม้แขง็เพื่อใหม้รีะบบ 

และกลไกในการป้องกนัและตรวจสอบมใิหเ้กดิการทุจรติ หรอืการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในภาครฐั 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลโชคชยั 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

6. วิธีด าเนินการ 
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 เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบังบประมาณ รายการบญัชรีบัจา่ยเงนิประจ าปี และการจดัซือ้จดัจา้ง 

จดัหาพสัดุต่างๆ รวมถงึการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการช าระภาษทีอ้งถิน่ 

และการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทางดา้นการเงนิการคลงั ผ่านทางเวบ็ไซตข์องเทศบาลต าบลโชคชยั 

และปิดประกาศขอ้มลูดงักล่าวทีบ่อรด์ประชาสมัพนัธข์องเทศบาลฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 กองคลงั เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 ประชาชนไดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารทีส่ าคญัของทางราชการ 

ประชาชนมโีอกาสไดต้รวจสอบการบรหิารงานของเทศบาลฯ ท าใหล้ดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

มคีวามโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รบัทราบ 
 

1. ช่ือโครงการ :  กจิกรรมการรายงานผลการใชจ้่ายเงนิใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 
2. หลกัการและเหตุผล  
 การปฏบิตังิานดา้นการคลงัเป็นการท างานทีต่อ้งอาศยัระเบยีบกฎหมาย หนงัสอืสัง่การ 
ตลอดจนมตคิณะรฐัมนตรวีธิกีารท างานตอ้งอยูใ่นกรอบ และตอ้งมรีะบบการบรกิารทีร่วดเรว็ ถูกตอ้ง 
ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจสรา้งความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนมากทีสุ่ดถูกตอ้งทัง้ระเบยีบ
กฎหมาย ขอ้เทจ็จรงิ 
ไมม่ขีอ้ผดิพลาดบรกิารดว้ยความเสมอภาคกนัไมเ่ลอืกปฏบิตัเิสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน 
การบรหิารการเงนิการคลงัเกดิความโปรง่ใสไมเ่กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่มกีารท างานมกีระบวนการทีโ่ปรง่ใ
ส สามารถตรวจสอบได ้
รายงานการเงนิจากหน่วยงานภายในและภายนอกไมพ่บขอ้บกพรอ่งมกีระบวนการทางการคลงัทีเ่ปิดเผยข้
อมลูอื่นต่อประชาชน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
 3.1 เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได ้
 3.3 ปฏบิตังิานถูกตอ้งตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 3.4 ในการบรหิารจดัการตอ้งท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได ้
จงึตอ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขการท างานขององคก์รใหม้คีวามโปรง่ใส สามารถเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร 
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโชคชยั 
5. พื้นท่ีด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
6. วิธีการด าเนินการ  
 จดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบอื่นๆ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยเปิดเผยเพื่อใหป้ระชาชนทราบ ณ 
ส านกังานเทศบาลต าบลโชคชยัภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปี 
และจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนด 
เพื่อน าเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
และประกาศส าเนารายงานดงักล่าวโดยเปิดเผยเพื่อใหป้ระชาชนทราบทุกสามเดอืน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 กองคลงัเทศบาลต าบลโชคชยั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์ 
 10.1 มกีารพฒันาการบรหิารดา้นการเงนิการคลงัและงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 10.2 มกีารเบกิจา่ยถูกตอ้ง รวดเรว็ เกดิความประหยดั 
 10.3 มกีารเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในพืน้ทีห่รอืผูร้บับรกิาร 
 
 
 

     4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลกัการและเหตุผล 
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 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มบีทบาทความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาทางการเมอืง เศรษฐกจิ 

และสงัคม 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรูข้องสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะรบัภ

ารกจิและการจดับรกิารใหแ้ก่ชุมชนจงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญัอยา่งยิง่ 

ประกอบกบัการใหก้ารศกึษาอบรมเป็นสิง่ส าคญัประการหน่ึงที่เทศบาลต าบลโชคชยั ไดด้ าเนินการ 

เพื่อใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่และพนกังานเทศบาลมคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถงึมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบยีบขอ้กฎหมายต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่ดว้ย 

เพื่อพฒันาตนเองและสามารถน าความรูไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพแ

ละมปีระสทิธผิล 

 ดงันัน้ เทศบาลต าบลโชคชยั จงึไดม้กีารจดัส่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและศกึษา       

ดงูานอยูเ่สมอ เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและสามารถน ามาพฒันาองคก์ร 

พฒันาทอ้งถิน่  ใหท้อ้งถิน่มคีวามเจรญิกา้วหน้า 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 

เพื่อสรา้งการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การท างานใหก้บัสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขา้ใจในการท างานตา

มบทบาทและอ านาจหน้าที ่

 3.2 เพื่อใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง 

เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย 

 3.3 เพื่อส่งเสรมิใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ไดเ้พิม่ศกัยภาพในการพฒันาทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลต าบลโชคชยั  

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโชคชยั และหน่วยงานทีจ่ดัฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 

ฝา่ยบรหิารงานบุคคลตรวจสอบหลกัสตูรการฝึกอบรมทัง้ภายในส านกังานเทศบาลต าบลโชคชยัและหน่วย

งานภายนอก 

เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัส่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้รบัการอบรมหรอืร่วมประชุมสมัมนาแลว้แต่กรณี 
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 6.2 เมือ่พจิารณาความเหมาะสมของหลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้ 

ด าเนินการเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื่อส่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้รบัการฝึกอบรม หรอืเขา้รว่มประชุม 

หรอืด าเนินการจดัฝึกอบรมเองโดยส านกั/กองงานทีร่บัผดิชอบ 

 6.3 

แจง้ใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ผูผ้่านการฝึกอบรมจดัท ารายงานสรปุผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 

โดยผ่านนายกเทศมนตรตี าบลโชคชยั 

 6.4 ฝา่ยบรหิารงานบุคคลด าเนินการประเมนิผลการฝึกอบรมของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

และรายงานเสนอนายกเทศมนตรตี าบลโชคชยัทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 2,000  บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ผลลพัธ์ 

 10.1 สมาชกิสภาทอ้งถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

 10.2 สมาชกิสภาทอ้งถิน่ไดร้บัการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  

 10.3 การปฏบิตังิานของสมาชกิสภาทอ้งถิน่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย 

11. ตวัช้ีวดั 

 จ านวนผูบ้รหิาร/สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ไดร้บัความรูใ้นการฝึกอบรม  
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชยั 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโชคชยั 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การส่งเสรมิและการพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เกีย่วขอ้งกบัหลายองคป์ระกอบ และหลายฝา่ยโดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก่ 

ฝา่ยบรหิารและฝา่ยสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่าจากการเลอืกตัง้ 

ฝา่ยขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

บุคลากรเหล่านี้มบีทบาทและตอ้งท าหน้าทีข่องตนอยา่งเขม้แขง็ 

เพื่อเสรมิสรา้งแนวคดิประชาธปิไตยและการมสี่วนรว่มโดยใหม้กีระบวนการสอดคลอ้งกบัการปกครองระบ

อบประชาธปิไตย ใหม้กีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจ 

และแกไ้ขปญัหาภายในต าบลและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

ตลอดจนมกีารถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝา่ยสภากบัฝา่ยบรหิาร 

และทีส่ าคญัส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการเสนอแกป้ญัหา 

รวมถงึการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลโชคชยั 

 เทศบาลต าบลโชคชยั เลง็เหน็ถงึความส าคญัของบทบาทของสภาทอ้งถิน่ 

เกีย่วกบัการมสี่วนรว่มในการปฏบิตังิาน 

จงึไดด้ าเนินกจิกรรมการมสี่วนรว่มในการปฏบิตังิานของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ในเรือ่งต่างๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็ในการใชอ้ านาจหรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้กดิความสม

ดุลในการบรหิารงาน 

3. วตัถปุระสงค ์
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 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหส้มาชกิสภาเทศบาลต าบลโชคชยั มบีทบาทในการปฏบิตังิาน 

และการมสี่วนรว่มในการท างาน 

 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาเทศบาลต าบลโชคชยั 

5. พื้นท่ีด าเนินงาน 

 เทศบาลต าบลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

6. วิธีด าเนินงาน 

 6.1 แต่งตัง้สมาชกิสภาเทศบาลต าบลโชคชยัเป็นคณะกรรมการรว่มในการปฏบิตังิานในเรือ่งต่างๆ   

 6.2 สมาชกิสภาเทศบาลต าบลโชคชยัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

เขา้รว่มปฏบิตัหิน้าทีน่ าขอ้มลูแจง้ในทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลโชคชยั 

เพื่อท าการปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานในส่วนทีป่ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นและตอ้งการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

   ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ผลลพัธ์ 

 การพฒันาเทศบาลต าบลโชคชยั เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน         

เกดิทศันคตทิีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.4 เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพนัธก์รณีพบเหน็การทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพนัธก์รณีพบเหน็การทุจริต 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญัหาการทุจรติทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานภาครฐัไดส้่งผลเสยีหายกบัประเทศชาตอิยา่งมาก 

จ าเป็นทีทุ่ก ภาคส่วนในสงัคมจะตอ้งตระหนกัและรว่มกนัแกไ้ขจดัการปญัหา 

โดยการเขา้ไปมสี่วนรว่มเป็นเครอืขา่ยในการขบัเคลื่อนต่างๆ ใหเ้กดิการเฝ้าระวงั ป้องปรามการทุจรติ 
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ในรปูแบบการกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนในจงัหวดัไดต้ระหนกัถงึปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนัและมสี่วนรว่มในก

ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

3. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกนัการทุจรติ 

 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจรติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลโชคชยั  

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 พืน้ทีใ่นเขตเทศบาลต าบลโชคชยั 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ขออนุมตัจิดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์

 6.2 ปิดประกาศประชาสมัพนัธ ์  

 6.3 จดัเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบรบัแจง้เหตุทางโทรศพัท์ 

 6.4 บนัทกึเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข์ 

 6.5 เสนอผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การ 

 6.6 ด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 2,000.- บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลโชคชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติลดน้อยลง 

 10.2 น าเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนไปด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

 

 
มาตรการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชัน่โดยภาคประชาชน 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชัน่โดยภาคประชาชน 
2. หลกัการและเหตุผล  
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 คอรร์ปัชัน่ หมายถงึ 
การใชต้ าแหน่งหน้าทีส่าธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืผลประโยชน์ของพวกพอ้งโดยมชิอบ
ดว้ยกฎหมายและศลีธรรม เจา้หน้าทีข่องรฐัมหีน้าทีร่กัษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใชต้ าแหน่งหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืพวกพอ้ง 
กถ็อืว่ามกีารกระท าคอรร์ปัชัน่การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 
และสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
มุง่เน้นการพฒันาคุณภาพและธรรมาภบิาลของหน่วยงานภาครฐั ทัง้นี้ 
เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมธีรรมมาภบิาลอนัจะท าใหป้ระชาชนเกิดความมั ่
นใจศรทัธา และไวว้างใจในการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาล 
3. วตัถปุระสงค ์  
 สนบัสนุนภาคประชาชนมสี่วนรว่มกนัเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชัน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 คณะกรรมการชุมชนหรอืตวัแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลโชคชยั 
5. พื้นท่ีด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลโชคชยั 
6. วิธีการด าเนินการ   
 6.1 เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตวัแทนชุมชนเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการคอรร์ปัชนั 
 6.2 เชญิคณะกรรมการชุมชน 
หรอืตวัแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัขององคก์รส่วนทอ้งถิน่ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ฝา่ยอ านวยการ ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลโชคชยั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจเรือ่งการคอรร์ปัชนัและสามารถตรวจสอบการคอรร์ปัชนัได้ 
 10.2 มกีารมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน 
หรอืตวัแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัในระดบัเทศบาล 
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