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         จัดทําโดย 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล 



     คํานํา 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหมข่องสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเน่ือง                  
ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ                
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มคีวามเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้                  
อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ทีจ่ะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ  และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อม ๆ  กัน                     
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ  ทีถู่กต้อง  รวมทั้งเข้าใจ                  
วิธีดําเนินชีวิตที่สมควรและมคีุณค่า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  ได้มีคาํสั่งที่  69/ 2557  เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกสว่นราชการและหน่วยงานภาครัฐ  กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝา้ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตได้ 

 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล                               
จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตําบลโชคชัย เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตําบลโชคชัย  ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติ                        
ตามคําสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งเป็นนโยบายชาติ
ด้วย 

        งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล   
             เทศบาลตําบลโชคชัย 

 



ส่วนที่ 1 
****************************************************************** 

บทนํา 
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์                    
เพ่ือต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลกัการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บรกิารต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี ้
  (1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถสรุปเปน็
ประเด็นได้ ดังนี ้
  (1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซือ้ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจบัุนมีรูปแบบทีซ่ับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสทีม่ีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่าน้ี 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจทีมุ่่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าทีม่ีแนวโน้มที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตเพ่ิมขึ้น 



  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมคีวามเห็นแก่ตัวมากย่ิงขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รฐัจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาํได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรอืประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากน้ีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กําหนดให้การบริหารราชการ 
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า                 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาํคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกํากับดูแลโดยองค์กรที่มี อํานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุ                      
ที่ว่าน้ี ได้มีส่วนทําให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหน่ึงไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทําในลักษะ                        
ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์                
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นจํานวนมาก และมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ทํางานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มสี่วนสําคัญที่จะทําใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ทุกๆ ตําแหน่ง จะต้องมีจิตสํานึกค่านิยม ทศันคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลักคณุธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  เทศบาลตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่ึงที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทําให้ทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึด
หลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
1. เพ่ือให้เทศบาลตําบลโชคชัยใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลโชคชัย 



2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลตําบลโชคชัย ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจรติประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสรมิสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโชคชัย 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน รว่มคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําของเทศบาลตําบลโชคชัย ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึกใน

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 
2. เทศบาลตําบลโชคชัยมีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบของราชการ และเจ้าที ่และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส มใิห้ขา้ราชการอ่ืนใช้เป็นเย่ียงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลตําบลโชคชัยสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถว่งดุลการใช้อํานาจ
ให้เหมาะสม 

5. เทศบาลตําบลโชคชัยพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

     1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์                      
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล                             
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
     2.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตําบลโชคชัย 
     3.  มรีะบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     4.  เทศบาลตําบลโชคชัย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 



ปี 2565
งบประมาณ

(บาท)
(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

100,000

(2) มาตรการจัดทําคู่มือการ
ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

 -

(3) มาตรการปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest

 -

1.2 การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ท้องถ่ิน

 (1) โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยชุมชน

80,000

(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
เทศบาลตําบลโชคชยั 
(กิจกรรม“โตไปไม่โกง”)

-

(2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
เทศบาลตําบลโชคชัย 
(กิจกรรม “เสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

 -

มิติท่ี 1 รวม
จํานวน  6  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

180,000

ส่วนท่ี 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี พ.ศ.2565

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

1. การสรา้งสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หมายเหตุ



ปี 2565
งบประมาณ

(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 -

(1) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรีตําบลโชคชัย 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ

     -

(2) โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

20,000

(3) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

 -

(4) กิจกรรม การพัฒนาแผน
กระบวนการจัดหาพัสดุ

 -

(1) โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

 -

(2) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

 -

(3) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายอํานาจ
นายกเทศมนตรีฯ ให้
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ

 -

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อํานาจหน้าท่ี ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง ท่ีดี

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ



ปี 2565
งบประมาณ

(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(1) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
ชุมชน

-

(2) โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์

(1) มาตรการจัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ

-

(2) มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน

 -

มิติท่ี 2 รวม จํานวน  12  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

20,000

(1) กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตําบลโชคชัย

-

(2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  -

(3) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

 -
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
 การรับและตอบสนองเรื่อง

(1) การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

30,000

(2) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ ด้านการ
สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 -

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีไดท้ราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์



ปี 2565
งบประมาณ

(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(3) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้อ่ืน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

-

(1) กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการชุมชน

 -

(2) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลโชคชัย

 -

(3) กิจกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลตําบลโชคชัย

 -

มิติท่ี 3 รวม จํานวน  9  โครงการ 30,000
(1) โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน

-

(2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

(1) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ิน
ให้ประชาชนทราบ

-

(2) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ

 -

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน

(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโชคชัย

 -

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได้

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกําหนด

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนรว่มบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน



ปี 2565
งบประมาณ

(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต

 -

(2) มาตรการ เฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน

 -

มิติท่ี 4 รวม จํานวน  7  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

0

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การ ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต



 

ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสรา้งจิตสาํนึกและความตระหนักแก่บคุลากรท้ังขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและ
ฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน 
เทศบาลตําบลโชคชัย 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลตําบลโชคชัย  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุข และสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังน้ัน การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกทีจ่ะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรือ่งความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  
เพ่ือเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
          1.  พึงดํารงตนให้ต้ังมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมยัอยู่เสมอ 
          ซึ่งเทศบาลตําบลโชคชัย ได้ยึดถือเป็นแนวทางสําหรับประพฤติตนและเป็นหลกัการในการปฏิบัติงาน 
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          ดังน้ัน เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนําหลกัคุณธรรม จรยิธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม เทศบาลตําบลโชคชัย จึงได้
จัดทําโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาล
ตําบลโชคชัย ขึ้นมา 
3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตําบลโชคชัย ได้นํา
หลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  เพ่ือให้คณะผู้บรหิารและพนักงานของเทศบาลตําบลโชคชัย เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน          
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1  คณะผู้บริหาร 
          4.2  พนักงานเทศบาล 
          4.3  พนักงานครู 
          4.4  ลูกจ้างประจํา 
          4.5  พนักงานจ้าง 
          4.6  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
5.  พื้นที่ดําเนนิการ 
          สํานักงานเทศบาลตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1 วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          6.2  ติดต่อประสานวิทยากร 
          6.3  ดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
          6.4  ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
         100,00บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
          1.  คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตําบลโชคชัย ได้นําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการทํางานได้อย่างเหมาะสม 
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          2.  คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโชคชัย เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน             
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
       1.1  การสรา้งจิตสาํนกึและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่าย
ประจําขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

มาตรการ “มาตรการจัดทาํคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรฐับาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทาํยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรอืประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนําเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสําคญัที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่              
ในภาครัฐ เทศบาลตําบลโชคชัยจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาใน
เรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสงัคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทยีบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลโชคชัยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลโชคชัย 
5.พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
6.วิธีดําเนนิการ 
 1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2.จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4.จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5.แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 มีการจัดทําคู่มอืการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปลูกฝงัองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
1. ชื่อโครงการ : “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเร่ืองการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกลา่วถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
 จากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมทีจ่ะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสูก่ารคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังใหต้ระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึง่เป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลโชคชัยจึงได้จัดทํามาตรการ  “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสรมิสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมย่อมสง่ผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตําบลโชคชัย 
 3.2 เพ่ือสร้างจติสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์สว่นรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในองคก์ร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
6.วิธีดําเนนิการ 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายการประชุม 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 

 
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถ่ิน 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชน  
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตําบลโชคชัย   
2. หลักการและเหตุผล 
          เน่ืองจากในปัจจุบันประชาชนได้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ   และบางอย่างไม่สามารถใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  ทําให้เหลือใช้ เหลือทิ้งก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยท่ีทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะ
จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของ
คนเราเปลี่ยนไปทําให้ขยะมูลฝอยปริมาณเพ่ิมขึ้น  จึงเกิดผลกระทบตามมาทั้งด้านความสูญเสียทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  ด้านสุขภาพในชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ  และความส้ินเปลืองงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในการ
จัดการขยะมูลฝอย   เทศบาลตําบลโชคชัย มีพ้ืนที่รวม  4  ตารางกิโลเมตร   แบ่งเป็น   2   ตําบล  19  หมู่บ้าน 
มีจํานวนประชากร  12,638   คน  หลังคาเรือน   5,306  หลังคาเรือน   ปริมาณขยะมลูฝอยประมาณ                       
12-15  ตันต่อวัน  มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยอินทรีย์รอ้ยละ  63   ขยะประเภทถุงพลาสติก   ขวดพลาสติก
ร้อยละ 31  และขยะอ่ืน ๆ รอ้ยละ6  ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่าน้ีหากมีการลดใช้  ก็จะสามารถลดปริมาณขยะลงได้
และหากมีการคัดแยกอย่างเป็นระบบแล้ว ก็จะสามารถนํามา รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้อีก  จะทําใหป้ระหยัด        
งบประมาณในการจัดการลงได้  เพราะเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จําเป็นต้องกําจัดหรือทําลายน้อยลง                  
จึงใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและกําจัดหรือทําลายขยะ   เช่น สามารถซื้อถังขยะให้น้อยลง  สามารถ 
ซื้อรถเก็บขยะให้น้อยลง  สามารถมีคนงานจํานวนน้อยลง  และใช้เงินจ้างในการกําจัดและทําลายขยะนอ้ยลง 
งบประมาณก็สามารถเหลือนําไปพัฒนางานด้านอ่ืนได้   เช่น  ซ่อมแซมถนน  สร้างสวนสาธารณะ  และการ
รักษาพยาบาล      ดังน้ัน เทศบาลตําบลโชคชัยจึงได้ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน  คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ  ในเขต
เทศบาลฯ   จดัทําโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด  และคัดแยกขยะมลูฝอยชุมชน เทศบาลตําบลโชคชัย
ประจําปี  2564  
 

3.  วัตถุประสงค ์ 
          1.  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือน- ชุมชน  และป้องกันควบคุมแหล่ง 
              เพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน 
           2.  เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
           3.  เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกกลุ่มมีความรู้  มจีิตสํานึก   และมีความตระหนักในการรักษา 
ความสะอาดโดยการลดปริมาณการก่อขยะมูลฝอย   และนํากลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs  ประชารัฐ 
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           4.  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  โดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมการ
ทําบุญ  
 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          1.  แกนนําชุมชน  ทั้ง  19  ชุมชน   จํานวน   100   คน   
          2.  ชุมชนทั้ง  19   ชุมชน  หน่วยงานราชการ  –   เอกชนในเขตเทศบาล 
 

5.  พื้นที่ดําเนนิการ 
          เขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลโชคชัย 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  กําหนดแผนโครงการ 
          6.2  อบรมให้ความรู้ช้ีแจงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ตามนโยบายจังหวัดสะอาดบูรณการ 
ร่วมกับกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  (ไข้เลือดออก)  โดยปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด 
          6.3  การกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ 
          6.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
          6.5 แจ้งข่าวสาร   พร้อมออกหนังสือ-ใบฎีกาผ้าป่าขยะรีไซเคิล  เชิญหน่วยงานต่างๆ  ร่วมโครงการฯ 
และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
           6.6 รณรงค์รักษาความสะอาดในบริเวณบ้านเรือน – ถนน – ซอย – ที่สาธารณะ 
           6.7 จัดกิจกรรมต้ังกองผ้าป่ารับบริจาคขยะรีไซเคิลเข้ากองผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
           6.8 จัดแห่ขบวนผ้าป่าฯ  และทอดผ้าป่า  ณ   ศาลาวัดใหม่สระประทุม 
           6.9 สรุปผลการดําเนินการ   
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          80,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
          1.  ประชาชนในชุมชนมีความรู้  ความตระหนัก  และมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกันทุกชุมชน 
          2.  ประหยัดการใช้งบประมาณของเทศบาลในการดูแลความสะอาดถนน  ที่สาธารณะในชุมชนทุกชุมชน 
และชุมชนในเขตเทศบาลสะอาดเรียบร้อย  น่าอยู่  น่ามอง 
          3.  ประชาชนทุกกลุ่มร่วมกันรักษาความสะอาด  คัดแยกขยะและร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไป          
3Rs ไปฝังกลบลดลงไม่น้อยกว่าร้อย  30  ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น  ตามหลัก 3Rs 
          4.  ประชาชนชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ  รว่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
          5.  เกิดความสามัคคใีนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม  ระหว่างองค์กรรัฐ  องค์กรเอกชน  ชุมชน 
ศาสนา   
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    1.3 การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลโชคชัย 

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมใหเ้ด็กและเยาวชนตําบลโชคชยั  
  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่ทํารายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืนน้ันคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักษาความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทจุริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศกึษา ศาสนาวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
เด็ก   เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมอืงพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มอํีานาจ          
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ัน (9)            
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ดอยโอกาสและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6              
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้                     
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 
 เทศบาลตําบลโชคชัย พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน          
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลโชคชัย (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม 
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเ้ด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคณุภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง                
มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถกูผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
กระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มคีวามซื่อสัตย์ สจุริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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4. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย  จํานวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ และสามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
 
8. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจรติ
คอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย มีจติสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลโชคชัย 

(กิจกรรม “เสริมการเรียนรูป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลโชคชัย  
  (กิจกรรม “เสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้าน ทีท่ําให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสยีต่ออนาคตของชาติ 
ดังน้ันจึงควรทําให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชน มีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็ก 
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และเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จัก
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม 
ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 เทศบาลตําบลโชคชัย พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลโชคชัย (กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ทา่มกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี (9) จดัการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย  นําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย  สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างสมดุล ทา่มกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้น 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 
รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโชคชัย  จํานวน  100  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
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6. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
8. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา   เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได้ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่านกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประกาศเจตจาํนงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติมาแล้ว     
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริม่จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสูก่ารเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรแีละเกียรติภูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึน้ได้น้ัน  
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจา้หน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหน่ึงใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความย่ังยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาํบริการสาธารณะ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่
จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
           ทั้งน้ี ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
           ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยต่อไป   
3.  วัตถุประสงค ์ 
           เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
          4.2  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
          4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5.  พื้นที่ดําเนนิการ 
          เทศบาลตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
          6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
          6.3  จัดต้ังคณะทํางาน 
          6.4  ประชุมคณะทํางาน 
          6.5  จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.6  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.7  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.8  รายงานผลการดําเนินงาน 
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7.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใ่ช้งบประมาณดําเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
          ผลผลติ 
            - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
          ผลลพัธ ์
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  2.2 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรตํีาบลโชคชัย ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสว่นราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตําบลโชคชยั ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลโชคชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ น้ัน 
มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายบริหาร ไมม่ีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึง่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิด                  
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทจุริต ประพฤติมิชอบ                  
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่13) พ.ศ.2552        
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลโชคชัย ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข 
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ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มขีั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชน               
ได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สรา้งเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลโชคชัย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   
 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสอื  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนใหทุ้กส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
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 10.2 ผลลพัธ ์
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่  
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และในการปฏิบัติหน้าที่น้ันต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ น้ัน เทศบาลตําบลโชคชัยในฐานะผู้ใหบ้ริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปน้ัน 
ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีน้ัน จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับ
จังหวัด แจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ
สาธารณะจากเทศบาลตําบลโชคชัย ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที ่2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการน้ีขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บรกิารประชาชนให้เกิดความ     
พึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคณุภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัยตามรูปแบบที่กําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลฯ ทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผูท้ําการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จํานวน 20,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลโชคชัย 
จํานวน 2 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การทําบัญชี การจัดทาํทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
3.วัตถุประสงค ์
 3.1เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4.เปา้หมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลโชคชัย 
5.พื้นที่ดําเนนิการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลโชคชัย 
6.วิธีดําเนนิการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ต้ังไว้ 
7.ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8.งบประมาณดําเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รบัผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสอื 
ที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบานการจัดหาพสัดุ” 
1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบานการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นขอ้มูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจ้าง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 6.7 เผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบรหิารของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสทิธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและใช้อํานาจหนา้ที่ใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ    
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น 
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน         
3.  วัตถุประสงค ์ 
          1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว 
          2.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          3.  เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ทีม่าติดต่อ 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลโชคชัย  
5.  พื้นที่ดําเนนิการ 
          เทศบาลตําบลโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  จัดให้มีการประชุมคณะทํางาน 
          6.3  จัดทําประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
          6.4  ดําเนินการจัดทํากิจกรรม  

7.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
          งบประมาณ พ.ศ. 2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใ่ช้งบประมาณดําเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน เทศบาลตําบลโชคชัย 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
          1.  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          2.  ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ 
          3.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
 

มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน     
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังน้ัน การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลโชคชัย  ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลดั    
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งแต่งต้ัง 
 6.3 สําเนาคําสั่งแต่งต้ัง แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ การออกคําสั่งมอบหมายอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลโชคชัย ปลัดเทศบาล  
และหัวหน้าสว่นราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกคําสั่งมอบหมายอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลโชคชัย ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าสว่นราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2497  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่13) พ.ศ.2552  ได้บัญญัติเก่ียวกับ
อํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีฯ  ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมกีฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับทีบั่ญญัติ
อํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีฯ เอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีฯ จะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว       
ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ    
ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลตําบลโชคชัย จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายก ให้รองนายก  
ปลัดเทศบาล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตร ี
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รปัชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลโชคชัย เสนอนายกเทศมนตรีตําบลโชคชัย
เพ่ือพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก  ปลัดเทศบาล   ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

     2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บคุคล ในการดําเนนิกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ปน็ที่ประจักษ์ 
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตําบลโชคชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจํานวน   2   
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย   19   ชุมชน  มีประชากรทั้งสิ้น   12,638    คน  
จํานวน  5,306    ครัวเรือน ในการบริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม        
ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  
 ปัจจุบันเทศบาลตําบลโชคชัย ได้จัดต้ังชุมชนไว้แล้ว จํานวน 19  ชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2  ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 
มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคํานวณถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจ
และหน้าที่ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับการมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0413/ว 1153 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์จะให้มคีณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทน
ของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทําหน้าที่ในการประสานงานกันเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแล
ทุกขส์ุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนระเบียบเทศบาลตําบลโชคชัย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2560 
ลงวันที่      เดือน พฤศจิกายน  2560 
 เน่ืองจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องการทุจริต ในการ
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชู
เกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจรติ คุณธรรม จรยิธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
 ดังน้ัน เทศบาลจึงได้จัดให้มกิีจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
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3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมใหม้ีขวัญ
และกําลังใจ 
4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง จํานวน  19  ชุมชน 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 ห้องประชุมเทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
 10.1 ผลผลิต 
  - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จบครบวาระ 4 ปี ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
    

ยกย่องเชิดชเูกียรติหน่วยงาน/บคุคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์ 
1.ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤตปิฏิบติัตนใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์ 
2.หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม            
ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจบัุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหค้นดีมทีี่ย่ืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตําบลโชคชัย จึงจัด
ให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น 
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แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มคีวามซือ่สัตย์ สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลทีใ่ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจติสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบาย หน่ึงในการปลูกจติสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากย่ิงขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 พ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีดําเนนิการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตําบลโชคชัย เว็บไซต์เทศบาลตําบลโชคชัย สื่อสังคม
(Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
       2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจรติ 

มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบติัราชการ”  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทจุริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนรว่มในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
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ถึงแม้จะเป็นสิง่ที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาํคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
          ดังน้ัน เทศบาลตําบลโชคชัย จึงจัดทํามาตรการ จดัทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่กําหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้
สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์ 
          1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
          2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ 
          3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปรง่ใส           
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลง 
5.  พื้นที่ดําเนนิการ 
          เทศบาลตําบลโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
          6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
          6.3  ประชาสัมพันธ์ทุกสว่นราชการ           
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใ่ช้งบประมาณดําเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
          1.  มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรการ “แต่งต้ังผู้รบัผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผดิชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตําบลโชคชัย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคําร้องเรียน          
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
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 ฉะน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาล
ตําบลโชคชัย รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลโชคชัยขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดใหม้ีเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหม้ีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 กําหนดผู้รบัผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 
 6.2 จัดทําคูม่ือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลโชคชัย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลโชคชัย     
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล 
ตําบลโชคชัย 
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มิติที่ 3. การสง่เสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     3.1 จัดให้มีและเผยแพรข่้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 

กิจกรรม การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลโชคชัย 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศนูย์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลตําบลโชคชัย 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมสี่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลโชคชัย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลโชคชัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลโชคชัยขึ้น 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมลูข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบเทศบาลตําบลโชคชัย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตําบลโชคชัย เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลโชคชัย จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
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 6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลขา่วสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจดัวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตําบลโชคชัย ณ  สาํนักงานเทศบาลตําบลโชคชัย 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

โครงการสื่อประชาสัมพนัธ ์
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  
2.  หลักการและเหตุผล 
          ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากเคร่ืองมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลฯ  ใหส้ามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยง
กันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะน้ันการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลฯ จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์น้ัน ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งน้ี
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมอืสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่  
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3.  วัตถุประสงค ์ 
          1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ เทศบาลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
          2.  เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบล    
โชคชัย อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
          3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลฯ 
          4.  เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
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 4.  เป้าหมาย          
          1.  จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลโชคชัย และคู่มอืการให้บริการประชาชน 
          2.  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
          3.  เสียงตามสาย 
          4.  จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานของเทศบาลตําบลโชคชัย 
          5.  อ่ืน ๆ 
5.  พื้นที่ดําเนนิการ 
               เทศบาลตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6.  วิธีดําเนินการ 
          1.  เสนออนุมัติโครงการ 
          2.  ดําเนินการประชุม 
          3.  มอบหมายงาน 
          4.  ผลติสื่อประเภทต่าง ๆ 
          5.  ติดตามและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
          184,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
          ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโชคชัยเป็นตัวช้ีวัด 
 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากเทศบาลตําบลโชคชัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ัน การที่เทศบาลตําบลโชคชัย          
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
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ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลโชคชัย เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
เทศบาลตําบลโชคชัย ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจา้งตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตําบลโชคชัย 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตําบลโชคชัย ที่ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 รวบรวมขอ้มูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซือ้ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลโชคชัย  
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
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 10.2 ผลลพัธ ์
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

     3.2 การรบัฟังความคิดเห็น การรบัและตอบสนองเรือ่งร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดทาํแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึง่ถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทาํให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รูจ้ักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย 
 19  ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย 
5. วิธีดําเนนิการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2564 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลโชคชัย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล 
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลโชคชัย เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงใน 
การดูแลด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอ้มให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งมุ่นเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังน้ัน เมื่อมีกรณี
การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลกัษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น 
เสียงดัง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญน้ัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ 
เทศบาลตําบลโชคชัย 
5. วิธีดําเนนิการ 
 5.1 จัดทําคําสัง่แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลโชคชัย 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1.) ไปรษณีย์ 2.) โทรศัพท์ 3.) โทรสาร 4.) เว็บไซต์                                 
5.) เฟสบุ๊ค 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลโชคชัย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 9.1 มสีถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโชคชัย 
 9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหผู้้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รบัทราบ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหผู้้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนการร้องเรียนร้องทกุข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้รอ้งเรียนได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดําเนนิการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องเรียนโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลโชคชัย 
9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
     3.3 การสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําป ี
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําป ี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลโชคชัย จึงได้จัดทําโครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมา อีกทางหน่ึงด้วย 
4. เป้าหมาย 
 ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้่าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจาํ
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสขุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโชคชัย กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   
5. วิธีดําเนนิการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการ 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2564 
7. งบประมาณ 
 50,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถงึความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชยั 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เทศบาลตําบลโชคชัยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กร          
ในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลโชคชัยโดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัยขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัยและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตําบลโชคชัยให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัย
กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัย จํานวน   10  คน 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัย บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 12 เมษายน 2560  เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลโชคชัยแทน                   
คณะกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน 11  เมษายน 2562   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่กําหนด 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน                              
เทศบาลตําบลโชคชัย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 เทศบาลตําบลโชคชัยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัยเพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัยและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตําบลโชคชัยเพ่ือให้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัยความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัยด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคญัในการต่อต้านการทุจริต 
 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโชคชัย 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโชคชัย 
2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการแระเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล  
ว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโชคชัยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม               
ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และใหค้ํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะกําหนดเป้าหมาย 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลโชคชัยและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลโชคชัย 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลโชคชัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโชคชัย 
5. พื้นที่ดําเนนิการ  
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีการดําเนินการ  
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลโชคชัย (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)                     
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2 คน 
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  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2 คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าสํานักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 

(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโชคชัย ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
   (2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโชคชัยปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตําบลโชคชัยทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตําบลโชคชัย 
   (3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมนิการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลโชคชัยสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
   (4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลโชคชัยมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการในเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตําบล
โชคชัยพร้อมตัวช้ีวัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทาํสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
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โครงการจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
กําหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
          ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลโชคชัยทุกปี 
3.  วัตถุประสงค ์
          1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลโชคชัย 
          2.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมนิผลการควบคมุภายในให้นายกเทศมนตรีตําบลโชคชัยทราบตามแบบ
ที่ระเบียบฯ กําหนด 
          3.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกําหนด 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลโชคชัย 
5.  พื้นที่ดําเนนิการ 
          เทศบาลตําบลโชคชัย 
6.  วิธีดําเนินการ 
          1.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร 
          2.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          3.  ผูบ้ริหารมีหนังสอืแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
          5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พรอ้มจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใ่ช้งบประมาณดําเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
          1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาํให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มกีารควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะทอ้นภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน  
ที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
น้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลมุทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่
สัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เทศบาลตําบลโชคชัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน    
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลโชคชัย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาํให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสยีหาย 
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอ้ตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลโชคชัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีดําเนนิการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมนิผลการควบคมุภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตําบลโชคชัยทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลโชคชัย 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม้ค่า 
 3. มีข้อมลูและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดีย่ิง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
    
  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง           
ที่สามารถดําเนินการได้ 
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กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงนิ การคลัง พสัดุ และทรัพย์สิน” 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการเงนิ การคลงั พัสดุ และทรพัย์สิน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ขา่วสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการทจุริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรา้งและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหม้ี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิใหเ้กิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย 
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 เทศบาลตําบลโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนนิการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจดัซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรือ่งร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลโชคชัย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลฯ 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลฯ ทําให้ลดการทจุริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชนได้รบัทราบ 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ในการบรหิารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กรให้มคีวามโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย 
5. พื้นที่ดําเนนิการ  
 เทศบาลตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีการดําเนินการ  
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโชคชัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโชคชัย 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชกิสภาเทศบาลตําบลโชคชัย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาท
และต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสว่นร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับ
ฝ่ายบริหาร และที่สําคญัส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลโชคชัย 
 เทศบาลตําบลโชคชัย เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแขง็ในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโชคชัย มบีทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโชคชัย 
5. พื้นที่ดําเนนิงาน 
 เทศบาลตําบลโชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนนิงาน 
 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโชคชัยเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโชคชัยที่ได้รบัการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมลูแจ้งในที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลโชคชัย เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ผลลพัธ ์
 การพัฒนาเทศบาลตําบลโชคชัย เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของประชาชน         
เกิดทัศนคติที่ดี 
 
     4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการทุจรติ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจรติที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุก 
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รปัชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัย  
5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย 
6. วิธีดําเนนิการ 
 6.1 ขออนุมัติจดัทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
 6.5 เสนอผู้บรหิารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 2,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโชคชัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตลดน้อยลง 
 10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รปัชั่นโดยภาคประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล  
 คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศลีธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทํา
คอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอ้ง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรทัธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์   
 สนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลโชคชัย 
5. พื้นที่ดําเนนิการ   
 เทศบาลตําบลโชคชัย 
 
6. วิธีการดําเนินการ   
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดําเนนิการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโชคชัย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันใน
ระดับเทศบาล 
 
 
 
 
 


