
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

(พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ --  ๒๕๖๔)๒๕๖๔) 

 
 
 

เทศบาลตําบลหนองคลาเทศบาลตําบลหนองคลา  

อําเภอทาใหม  จงัหวัดจันทบุรีอําเภอทาใหม  จงัหวัดจันทบุร ี

 
 

 



คํานํา 

 
  สภาพสังคมปจจุบนั การทุจริตคอรรัปชันถือวาเปนปญหาที่ขยายวงกวางสงผลกระทบอยางรายแรง

ตอเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศตางๆ

ตระหนักถึงผลรายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากข้ึน  

  เทศบาลตําบลหนองคลา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร คือ  

  ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  

  ยุทธศาสตรที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  

  ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

  ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 

            ปกครองสวนทองถ่ิน  

ซึ่งแผนปฏิบัติการปองกันการทจุรติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เลมน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะทําใหประชาชน ขาราชการ มีความรู 

ความเขาใจ บทบาท ภารกิจ ของหนวยงานราชการ เพื่อจะไดมีสวนรวมในแกไขปญหาและเขาใจในปญหาการทุจริต

ไดมากย่ิงข้ึน ตลอดจนเขาใจกิจกรรมตาง ๆ เชน การอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝาระวังการทุจริต 

เปนตน 

  เทศบาลตําบลหนองคลา หวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ฉบับน้ี จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

เทศบาลตําบลหนองคลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                 หนา 

 

สวนท่ี ๑ บทนํา 

๑. ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ค ว า ม เ ส ี่ย ง ใ น ก า ร เ ก ิด ก า ร ท ุจ ร ิต ใ น อ ง ค ก ร     ๑ 

๒. ห ล ัก ก า ร แ ล ะ เ ห ต ุผ ล         ๒ 

๓. ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ข อ ง ก า ร จ ัด ท ํา แ ผ น       ๖ 

๔. เปาหมาย         ๖ 

๕. ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง ก า ร จ ัด ท ํา แ ผ น        ๗  
 

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)             

 มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต     ๘ 

 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต     ๙ 

 มิติที่ ๓ การสงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน            ๑๐ 

 มิติที่ ๔ การเสรมิสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ๑๑ 

   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

 

สวนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ            

ปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต     ๑๓ 

 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต     ๓๖ 

 มิติที่ ๓ การสงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน            ๕๖ 

 มิติที่ ๔ การเสรมิสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ๖๗ 

   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

 
 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลหนองคลา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ 

บงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 

หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน 

ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค 

สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังน้ี 

 ๑. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ 

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒. สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

 ๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 ๔. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 

 ๕. สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๖. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคสวนตาง ๆ 

 ๗. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 

 ๑. โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเ ก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมาย 

ที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหน่ึงที่ 

ทําใหเกิดการทุจริต 

 ๒. สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน 

ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต 

มากย่ิงข้ึน 

 ๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบนัมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึนโดยเฉพาะการ

ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ

ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลาน้ี 



๒ 

 

 
 

 ๔. การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 

ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให 

ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ 

กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

 ๕. การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหน่ึง 

ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําใหเจาหนาที่ตอง 

แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

 ๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษ 

ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี 

ความเห็นแก ตัวมาก ย่ิง ข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ ต้ั งมากกว าที่ จะ ยึดผลประโยชนส วนรวม 

 ๗. มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยก 

ยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา 

การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ 

ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

๒. หลักการเหตุผล 

 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ 

แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ 

บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต 

ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ 

รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี 

ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  

ดังน้ัน เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไข 

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลหนองคลาจึงไดจัดทําแผน/แนวทางการ 

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ของเทศบาล

ตําบลหนองคลา และเพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลหนองคลาใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลหนองคลา ทั้งน้ีไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของเทศบาลตําบลหนองคลาเปนไปอยางตอเน่ือง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบ

และประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค และปลูก

จิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ซึ่งเปนเรื่องที่

สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  

 



๓ 

 

 
 

 

 วิสัยทัศน 
 

“ยึดหลกัความโปรงใส ประชาชนมสีวนรวม สรางชุมชนใหเขมแข็ง  

สงเสริมอาชีพการศึกษาและวัฒนธรรม” 
 

 พันธกิจ ( Mission ) 

 ๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน และครอบคลุม 

พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 ๒. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

 ๓. สงเสริมการอนุรักษศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๔. เสริมสรางศักยภาพความเปนชุมชนแหงการทองเที่ยว และสงเสริมใหประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง 

อยางย่ังยืน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน 

 ๖. จัดใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆในพื้นที่ 

 ๗. จัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีการบูรณาการ 

ทุกภาคสวน 

 ๘. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการ 

 ๙. สงเสริมการใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (AEC) 

 ๑๐. สงเสริมและสนับสนุนแหลงเรียนรูของทองถ่ินเพื่อรองรับอาเซียน 

 ๑๑. จัดใหมีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถ่ิน 

 ๑๒. สงเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชน 

 ๑๓. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 กลุม/กิจกรรม เปาหมาย 

  ๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ฝายสภา

ทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด 

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 

 

 



๔ 

 

 
 

  ๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

๑.๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

๑.๒.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 

๑.๓.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

๑.๓.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

 มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

 กลุม/กิจกรรม เปาหมาย 

  ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

  ๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 

บรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน

ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน และโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

  ๒.๓ มาตรการการใชดุลยพนิิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลกัการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการ และในระบบเครือขายสารสนเทศของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน  

หรือดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ 

๒.๔.๑ มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

๒.๔.๒ ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

๒.๔.๓ ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 



๕ 

 

 
 

๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี

เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 

 มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

กลุม/กิจกรรม เปาหมาย 

  ๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติราชการ เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และตรวจสอบได 

๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกบั 

การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย

ของประชาชนในทองถ่ิน 

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง

การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

๓.๓.๓ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

กลุม/กิจกรรม เปาหมาย 

  ๔.๑ มีการจัดวางและรายงานระบบการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล  

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ

ปรับปรุง หรือบริหารความเสีย่ง และรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 



๖ 

 

 
 

 

  ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ชองทางที่สามารถดําเนินการได 

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ 

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ

ทุจริต 

๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

  ๑. เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

  ๒. เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

  ๓. เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (Good Governance) 

  ๔. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๕. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๔. เปาหมาย 

  ๑. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง

ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 



๗ 

 

 
 

  ๒. เครื่องมอื/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกนัปญหาเกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ของขาราชการ 

  ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

  ๕. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 

  ๑. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน

การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการท างานและชีวิตประจําวัน 

  ๒. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

  ๓. ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ

ทุจริต 

  ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

  ๕. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 

ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน

เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 



๘ 

 

สวนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลหนองคลา 
 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มิ ติ ที่  ๑  ก า ร

สรางสังคมที่ไม

ทนตอการทุจริต 

๑.๑ การสราง

จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ

ความตระหนัก

แกบุคลากรทั้ ง

ข า ร า ช ก า ร

การเ มือง ฝาย

บริหาร ฝายสภา

ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ

ฝายประจําของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

๑) มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม

นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของ     

เทศบาลตําบลหนองคลา 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

 

๒) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ/พนักงาน/

พนักงานจาง เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๓) มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประกาศกําหนดนโยบายคุณธรรมและ

ความ โปร ง ใสและตรวจสอบ ได ขอ ง

เทศบาลตําบลหนองคลา 

๔) โครงการอบรมใหความรูเรื่องระเบียบ 

ขอกฎหมายแกพนักงาน ลูกจ างของ     

เทศบาลตําบลหนองคลา 

๕) มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล     

หนองคลา 

๖) มาตรการการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนอันเ กิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ     

เจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตําบล

หนองคลา 

๗) กิจกรรมการประชาสัมพันธการใช

แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 

๑๐๐ และ ๑๐๓ 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

๑.๒ การสราง

จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ

ความตระหนัก

แกประชาชนทุก

ภ า ค ส ว น ใ น

ทองถิ่น 

๑)  กิจกรรมการรณรงค ส ง เ สริ มเพื่ อ

ปองกันการทุจริต 

๒) โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี

และรับชําระภาษี 

๓) โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวาและ

วัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕,๕๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕,๕๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕,๕๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 



๙ 

 
 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  ๔) โครงการสืบสานปรัชญาของพอ สาน

ต อ สู ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น “ป รั ช ญ า         

เศรษฐกิจพอเพียง” 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

 ๑.๓ การสราง

จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ

ความตระหนัก

แ ก เ ด็ ก แ ล ะ

เยาวชน 

๑) โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

 รวม ๖ โครงการ ๒ กิจกรรม ๔ มาตรการ     

มิ ติ ที่  ๒  ก า ร

บริหารราชการ

เพื่อปองกันการ

ทุจริต 

๒ . ๑  แ ส ด ง

เ จต จํ านงทา ง

การเมืองในการ

ต อ ต า น ก า ร

ทุ จ ริ ต ข อ ง

ผูบริหาร 

๑) มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

เทศบาลตําบลหนองคลา 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

๒.๒ มาตรการ

ส ร า ง ค ว า ม

โปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

๑) กิจกรรมความโปรงใสในการพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือน 

๒) มาตรการปองกันในการเอ้ือประโยชน

ธุรกิจของตน/พวกพอง 

๓) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

๔) มาตรการปองกันการทุจริตและสราง

ความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียน 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

๒.๓ มาตรการ

ใชดุลยพินิจและ

ใชอํานาจหนาที่ 

ให เป น ไปตาม

หลักการบริหาร

บานเมืองที่ด ี

๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 

๒) กิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน

จัดเก็บรายได 

๓ )  ม า ต ร ก า ร ม อ บ อํ า น า จ ข อ ง

นายกเทศมนตรีตําบลหนองคลา 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

๒.๔ การเชิดชู

เ กี ย ร ติ แ ก

ห น ว ย ง า น /

บุ ค ค ล ใ น ก า ร

ดํ า เ นิน กิจการ 

การประพฤติ 

๑) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานทศบาล

และลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลาผู มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบั ติ

ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 

๒) กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก

คณะกรรมการชุมชน 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 



๑๐ 

 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ปฏิบัติตนใหเปน

ที่ประจักษ 

๓) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติประชาชน

ผูปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 ๒.๕ มาตรการ

จัดการในกรณี

ไดทราบหรือรับ

แจ งหรื อตรวจ

พบการทุจริต 

๑) มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ 

๒) มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 

๓) มาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียน กรณี มีบุคคลภายนอกหรื อ

ประชาชนกลาวหา เทศบาลตําบลหนอง

คลา วาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 รวม ๑ โครงการ ๖ กิจกรรม  ๖ มาตรการ     

มิ ติ ที่  ๓  ก า ร

สงเสริมบทบาท

และการมีสวน

ร ว ม ข อ ง ภ า ค

ประชาชน 

๓.๑ การจัดใหมี

แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร

ขอมูลขาวสารใน

ชองทางที่ เ ป น

ก า ร อํ า น ว ย

ความสะดวกแก

ประชาชนได มี

ส ว น ร ว ม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ต า ม อํ า น า จ

ห น า ที่ ข อ ง

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นได

ทุกขั้นตอน 

๑) กิจกรรมปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร

ขอ ง เ ท ศ บา ล ตํ า บ ลห น อง ค ล า ใ ห มี         

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ

และหลากหลาย 

๓ )  กิ จก ร ร มกา ร จั ด ให มี ช อ งท า ง ที่

ป ระชาชนเข าถึ ง ข อ มูลข า วสารของ

เทศบาลตําบลหนองคลา 

 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 

 

๓.๒ การรับฟง

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

ก า ร รั บ แ ล ะ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รอง

ทุ ก ข ข อ ง

ประชาชน 

๑) โครงการจัดประชุมประชาคมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 

๒) มาตรการดําเ นินงานศูนยรับ เรื่อง

รองเรียน/รองทุกข 

๓) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 



๑๑ 

 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ๓.๓ การสงเสริม

ใหประชาชนมี

สวนรวมบริหาร

กิ จ ก า ร ข อ ง

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

๑) กิจกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลหนองคลา 

๒) กิจกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ

ติ ด ตามและปร ะ เ มิ นผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลหนองคลา 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 รวม ๑ โครงการ  ๖ กิจกรรม  ๑ มาตรการ     

มิ ติ ที่  ๔  ก า ร

เสริมสรางและ

ปรับปรุงกลไก

ในการตรวจสอบ

ก า ร ป ฏิ บั ติ

ร า ช ก า ร ข อ ง

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

๔.๑ การจัดวาง

ร ะ บ บ แ ล ะ

ร า ย ง า น ก า ร

ควบคุมภายใน

ต า ม ที่

คณะกรรมการ

ต ร ว จ เ งิ น

แผนดินกําหนด 

๑) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

 

๔ .๒ การสนับ 

ส นุ น ใ ห ภ า ค

ประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบ

การปฏิบัติ หรือ

ก า ร บ ริ ห า ร

ร า ช ก า ร ต า ม

ช อ ง ท า ง ที่

ส า ม า ร ถ

ดําเนินการได 

๑) มาตรการสงเสริมการเปดเผยขอมูล

ข า ว ส า ร เ ก่ี ย ว กั บก าร บ ร ร จุ แต ง ตั้ ง       

การโอน ยาย 

๒) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงิน

ใหประชาชนไดรับทราบ 

๓ )  กิจกรร มราย งานผลการ ดํ า เ นิ น

โครงการทุกขั้นตอนใหประชาชนทราบ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

๔.๓ การสงเสริม 

บ ท บ า ท ก า ร

ตรวจสอบของ

สภาทองถิ่น 

๑ )  กิจกรรมการส ง เสริ มและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

 

๒) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นให

มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร         

ปฏิบัติงาน 

ใช

งบประมาณ

การอบรม 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ใช

งบประมาณ

การอบรม 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ใช

งบประมาณ

การอบรม 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ๔.๔ การเสริ ม

พลังการมีสวน

รวมของชุมชน

( Community) 

และบูรณาการ

ทุกภาคสวนเพื่อ

ต อ ต า น ก า ร

ทุจริต 

๑) กิจกรรมการประชาสัมพันธการแจง

เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 รวม ๕ กิจกรรม  ๒ มาตรการ     

รวมท้ังสิน ๑๒ โครงการ  ๑๙ กิจกรรม ๑๓ มาตรการ     

 



๑๓ 

 

สวนท่ี ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

    

 

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 ๑.๑  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน

สุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
 

ลําดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสงเสรมิการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของ 

         เทศบาลตําบลหนองคลา 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล 

ขอที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเปนขาราชการ

และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนอง ความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแก

ประชาชน  เพื่อสรางความเช่ือมั่นในระบบราชการ น้ัน 

 เทศบาลตําบลหนองคลา จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น 

ๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มี

คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหหนวยงานในสังกัดเทศบาล

ตําบลหนองคลา ถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังน้ี 

 ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดวยการ

บริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

 ๒. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบคุลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

 ๓. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปดโอกาสให

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูล

ขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 



๑๔ 

 

 

 ๔. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข  ผานศูนยรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลหนองคลา 

 ๕. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

 ๓.๒ เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและ

เปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 

 ๓.๓ เพื่อปองกันการแสวงหาผลประโยชนมิชอบหรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๔ เพื่อเปนมาตรการลงโทษกรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริต

อยางจริงจัง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบรหิาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล

หนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองคลา เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการ

ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 

๖.๒ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

คณะผูบรหิาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล

หนองคลา ปฏิบัติตามประกาศของเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

 
 



๑๕ 

 

ลําดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ/ 

             พนักงาน/พนักงานจาง เทศบาลตําบลหนองคลา  

๒. หลกัการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและ

ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปน หมูคณะอีกอยางที่ขาดไมได คือ 

คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ 

ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของ

ตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได

และผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเช่ือมั่นและไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรน้ัน ๆ 

ดังน้ัน  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา  รวมถึงพนักงานจาง  จึงไดมีการจัดทําโครงการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร สมาชิก/พนักงาน/พนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลหนองคลาข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทจุรติ 

๓.๒ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชน 

สุขแกประชาชน 

๓.๓ เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

๓.๔ เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักทีจ่ะไมกระทําขัดกันแหงผลประโยชนหรือมผีลประโยชนทับซอน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงาน  เทศบาลตําบลหนองคลา   

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จงัหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/พนักงานจางเทศบาลตําบล

หนองคลา  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ในการปลูกและ

ปลุกจิตสานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 



๑๖ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจางเทศบาลตําบลหนองคลา  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ

ตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักประมวลจริยธรรม 
 

ลําดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสงเสรมิการปฏิบัติงานตามประกาศกําหนดนโยบายคุณธรรมและ 

         ความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหนองคลา เปนหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มี

หนาที่เสริมสรางความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให

การปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตาม

เจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ ๑๐ 

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก ในการรักษาศักด์ิศรี ความเปนขาราชการและ

ความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

เพื่อสรางความเช่ือมั่นในระบบราชการ  เทศบาลตําบลหนองคลา จึงไดกําหนดนโยบาย ความโปรงใสและตรวจสอบ

ไดข้ึน เพื่อเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับอื่นๆ ดังน้ี 

๑. นโยบายดานความโปรงใส 

    ๑.๑ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก โดยให

ระบุรายละเอียดของผูมีสวนไดสวนเสียที่เขามารวมในการดําเนินการในแตละข้ันตอนดวย ดังน้ี 

  ๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 

  ๑.๒.๒ จัดทําแผนงาน/โครงการ 

  ๑.๓.๓ ดําเนินการโครงการ 

 ๑.๒ ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังน้ี 

  ๑.๒.๑ ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการ หลังจาก

วันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

  ๑.๒.๒ เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหสาธารณชนสามารถ

ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางได  โดยมีองคประกอบ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูย่ืนซอง ผูไดรับ

คัดเลือก 



๑๗ 

 

  ๑.๒.๓ กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ

จัดจาง และผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๑.๓ ใหดําเนินการเปดเผยขอมลูการจดัซื้อจดัจางแตละโครงการใหสาธารณชนรับทราบผานเว็บไซตและ

สื่ออื่นๆ ดังน้ี 

 ๑.๓.๑ ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่

กฎหมายกําหนด 

  ๑.๓.๒ ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละ

โครงการ 

 ๑.๓.๓ ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ 

  ๑.๓.๔ ประกาศเผยแพรรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ 

  ๑.๓.๕ ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจางและ

เหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผลที่ใชในการ

ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง 

 ๑.๔ วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี 

  ๑.๔.๑ ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ๑.๔.๒ นําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาใชในการปรับปรุง

การจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ๑.๕ มีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังน้ี 

 ๑.๕.๑ มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน 

 ๑.๕.๒ มีขอมูลอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือสื่ออื่นๆ 

  ๑.๕.๓ มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ 

Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ 

 ๑.๕.๔ มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานทางสื่อตางๆ 

 ๑.๖ มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงาน ดังน้ี 

  ๑.๖.๑ มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

  ๑.๖.๒ มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

  ๑.๖.๓ มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน

ทราบ 

  ๑.๖.๔ มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหา อุปสรรค และแนวทาง

แกไข และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ ผานเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ 

  ๒. นโยบายดานความพรอมรับผิด  

 ๒.๑ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จําตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เต็ม

ความสามารถ มีความกระตือรือรน มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 



๑๘ 

 

 ๒.๒ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหนาที่ ความรับผิดชอบ มากกวาเรื่องสวนตัว 

 ๒.๓ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา จะตองมีสวนในความรับผิดชอบ หากเกิดความ

เสียหายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 

 ๒.๔ ผูบริหารของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองแสดงเจตจํานงที่จะมุงนําหนวยงานใหมี

การดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจรติ และพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานน้ันสงผลกระทบและเกิดความ

เสียหายตอสังคมโดยรวม 

 ๒.๕ ผูบริหารของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ

เพื่อใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริตมากข้ึนในหนวยงาน 

 ๒.๖ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ หรือติ

ชม จากประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  ๓. นโยบายดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๑ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดเพื่อ

แลกกับการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก 

 ๓.๒ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองไมใชอํานาจหนาที่ เพื่อเอื้อประโยชนแก

ตนเองและพวกพอง 

 ๓.๓ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา โครงการ 

หรือ สัมปทานใดๆ ของหนวยงาน 

 ๓.๔ ผูบริหารของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  ตองไมมีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภ หรือมี

ผลประโยชนรวมกับคูสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 

 ๓.๕ การดําเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลาจะตองไมมีการแทรกแซง

จากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหน่ึง 

  ๔. นโยบายดานวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองคกร 

 ๔.๑ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มี

คุณธรรมและซื่อสัตยสุจริต ใหแกกันอยูเสมอ 

 ๔.๒ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึน จะตองไมเพิกเฉย

และพรอมที่จะดําเนินการรองเรียน แจงเบาะแส หรือใหขอมูลแกกลุมตรวจสอบภายใน กลุมนิติการ หรือกลุมเจาหนาที่

จริยธรรม หรือทางเว็บไซต nso.go.th เพื่อใหเกิดการตรวจสอบการทุจริตน้ัน 

 ๔.๓ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา จะตองไมทนและยอมรับตอการกระทําการทุจริต

ทุกรูปแบบ 

 ๔.๔ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลาจะตองไมนําวัสดุ อุปกรณ และของใชในราชการ

ไปใชสวนตัว 

 ๔.๕ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  จะตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการเอื้ออํานวย

ตอบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง 



๑๙ 

 

 ๔.๖ ใหมีการทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

และสามารถยับย้ังหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๗ หนวยตรวจสอบภายใน จะตองดําเนินงานอยางมีอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารหรือผูมีอํานาจ 

และสามารถยับย้ังหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๘ ใหมีการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ดังน้ี 

  ๔.๘.๑ ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

  ๔.๘.๒ ใหมีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๔.๘.๓ ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรู เรื่องการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่  

 ๔.๘.๔ ใหมีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อปองกันผลประโยชนทับ

ซอน 

 ๔.๙ ใหมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ดังน้ี 

  ๔.๙.๑ ใหมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ๔.๙.๒ ใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๔.๑๐ ใหมีการรวมกลุมเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ดังน้ี 

   ๔.๑๐.๑ ใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงาน เพื่อการบริหารงานที่โปรงใส 

   ๔.๑๐.๒ ใหมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมี

ความโปรงใสย่ิงข้ึน 

 ๕. นโยบายดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

 ๕.๑ การคัดเลือก บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการใหสิทธิ

ประโยชนตางๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภ เสนสาย หรือผลประโยชนอื่นๆ แอบแฝง 

 ๕.๒ สรางแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 

 ๕.๓ ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา อยางเปน

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

 ๕.๔ การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได 

 ๕.๕ ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว 

 ๕.๖ ใหมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตาม ใหคําแนะนํา และรวมแกปญหาใน

งานที่ไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา 

 ๕.๗ ใหมีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความพรอมอยางสม่ําเสมอ 

 ๕.๘ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอน อยาง

เครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ 



๒๐ 

 

 ๕.๙ เจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียม 

ไมเลือกปฏิบัติ 

 ๕.๑๐ ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังน้ี 

 ๕.๑๐.๑ ใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจหลัก ที่เปนปจจุบัน 

 ๕.๑๐.๒ ใหจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

โดยตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบข้ันตอน/กระบวนการ

ปฏิบัติงานที่กําหนดไวในคูมือกับการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง ตลอดจนปญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา 

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 ๕.๑๑ ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม ดังน้ี 

 ๕.๑๑.๑ ใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชในการ

ดําเนินการใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

 ๕.๑๑.๒ จัดใหมีกระบวนการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่

ตามภารกิจหลัก 

  ๖. นโยบายดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 

 ๖.๑ ใหสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา ถายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานให

มีคุณธรรม และความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ฉบับน้ี ใหเจาหนาที่ในสังกัดไดรับทราบ 

 ๖.๒ ใหงานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล นําประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมี

คุณธรรม และความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ฉบับน้ี เผยแพรใน Internet ของสํานักงานฯ 

 ๖.๓ ใหผูบริหารของสาํนักงานเทศบาลตําบลหนองคลา แสดงเจตจํานงตอเจาหนาที่เทศบาลตําบลหนองคลา 

ในคราวประชุมภายในหรือการประชุมประจําเดือน ในการที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม   

มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส 

๓. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนและเปนสากล 

๒. เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและ

เปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

๓. เพื่อปองกันการแสวงหาผลประโยชนมิชอบหรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เพื่อเปนมาตรการลงโทษกรณีพบการทุจรติจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยาง

จริงจัง 

 



๒๑ 

 

๔. เปาหมายผลผลิต 

คณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล

หนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

๑. เผยแพรประกาศเทศบาลตําบลหนองคลา เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 

๒. กิจกรรมใหความรู ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรในสงักัด 

๓. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

คณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล

หนองคลาปฏิบัติตามประกาศของเทศบาลตําบลหนองคลา 
 

ลําดับท่ี ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมใหความรูเรือ่งระเบียบ ขอกฎหมายแกพนักงาน ลูกจางของ 

         เทศบาลตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาชาติ การใหการศึกษา

คนควาหาความรูเพิ่มเติมใหกับบุคลากรของหนวยงาน เปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐจะตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง  

เพราะการฝกอบรมใหความรูเปนสวนหน่ึงที่จะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกร 

เทศบาลตําบลหนองคลา ไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดโครงการอบรมใหความรูเรื่อง

ระเบียบ ขอกฎหมายแกพนักงานและลูกจางเทศบาลข้ึน เพื่อใหพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลหนองคลา  

ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในองคกร เขาใจบทบาทอํานาจ

หนาที่ของตนเอง เพื่อปองกันการกระทําผดิ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  อีกทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางความ

เขาใจอันดีและทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน  อันจะสงผลใหการบริหารงานเทศบาลมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึนตอไป 

 
 



๒๒ 

 

๓. วัตถุประสงค 

       ๓.๑ เพื่อใหพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลหนองคลา มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

๓.๒ เพื่อใหพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลหนองคลา สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรม 

ไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

         ๓.๓ เพื่อใหพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลหนองคลา  เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถ

พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

          พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําโครงการอบรมใหความรูเรื่องระเบียบ ขอกฎหมายแกพนักงานและลูกจางเทศบาลประจําป

งบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ 

๖.๒ ประสานวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง 

๖.๓ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเอกสารที่ใชในการฝกอบรม 

๖.๔ ดําเนินการฝกอบรมโครงการดังกลาว ตามวัน เวลาที่กาํหนด 

๖.๕ ประเมินผลการฝกอบรม 

๖.๖ รายงานผลใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองคลาทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ๑๕,๐๐๐  บาท    

๙. ผูรับผิดชอบ    

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลหนองคลา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และเพื่อใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน 

 

 

 



๒๓ 

 

๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

ลําดับท่ี ๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสงเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล 

         หนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตําบลหนองคลา ไดประกาศประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองคลาไปแลวน้ันโดยได

กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นใน

คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม,มีจิตสานึกที่ดี ,ซื่อสัตวสุจริตและ

รับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําใน

สิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย,ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ,     

ใหขอมูลขาวสารแกประชนอยางครบถวน ถูกตองและไมเบียดเบียนขอเท็จจริง,มุงสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมี

ความโปรงใสและตรวจสอบได,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและยึดมั่นในใน

หลักจรรยาวิชาชีพขององคกร และเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน 

เทศบาลตําบลหนองคลาไดจัดทํามาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองคลา  

เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจร ิต          

มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันใดเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

๓. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒. เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและ

เปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

๓. เพื่อปองกันการแสวงหาผลประโยชนมิชอบหรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เปาหมายผลผลิต 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล

หนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองคลา  เพือ่ใชเปนคานิยมสาหรบัองคกร ขาราชการทุกคน

พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงมปีระสิทธิภาพ 



๒๔ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

คณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล

หนองคลา ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ

การมีผลประโยชนทับซอน 
 

ลําดับท่ี ๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการปองกนัผลประโยชนทับซอนอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ 

         เจาหนาที่ของรัฐในสงักัดเทศบาลตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรรัปชันถือวาเปนปญหาสําคัญตอประเทศ ซึ่งแมจะมีการ

ปรับระบบการบริหารราชการใหทันสมัย และมีการรณรงคจากองคกรของรัฐ องคกรอิสระ และภาคประชาชนมา

โดยตลอดก็ตาม แตทุกฝายก็ตางเห็นพองกันวาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่นําไปสูความยากจนและเปน

อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอยางแทจริง แตแนวคิดของคนไทยสวนหน่ึงกลับมองวาการทุจริตคอรรัปชัน

เปนเรื่องปกติและยอมรับได  จึงทําใหคนยินยอมที่จะเสียสละทรัพยสินเงินทองเพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษหรือ

ตัดความรําคาญ แมกระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามนํ้า หรือมีแนวคิดคานิยมความเช่ือที่วา คนโกงแตเกง

ดีกวาคนซื่อแตทํางานไมเปน  ซึ่งการกระทําเหลาน้ีทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมที่ยอมรับการคอรรัปชัน หาก

เจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  มีการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่

ราชการของตนดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรคพวก เหนือประโยชนสวนรวมยอมสงผล

กระทบตอสถาบันราชการและสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐควรสราง 

ความตระหนัก และหามาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหา เพื่อนํามาสูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมการ

สรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของเจาหนาที่และพนักงานของรัฐในการทํางานเพื่อสวนรวม  ยึดหลัก

จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ 

ทั้งน้ี กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่หรือใช

อํานาจหนาที่ในลักษณะที่เปนผลประโยชนทับซอน รวมไปถึงประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  

ประกาศเทศบาลตําบลหนองคลาวาดวยจรยิธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบรหิาร เทศบาลตําบลหนองคลา 



๒๕ 

 

พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศเทศบาลตําบลหนองคลาวาดวยจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลหนองคลา พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตําบลหนองคลา ปฏิบัติหนาที่

โดยใหการยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน ซึ่งการปฏิบัติ

หนาที่โดยมีผลประโยชนทับซอนน้ันอาจเปนจุดเริ่มตนของการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรรัปชันได 

ดังน้ัน เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาที่อันอาจกอใหเกิดปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบหรือการคอรรัปชันในเทศบาลตําบลหนองคลา จึงควรจัดทําคูมือ“การปองกันผลประโยชนทับซอน” 

เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลหนองคลา ทุก

ระดับทุกคน รวมไปถึงขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร และขาราชการการเมอืงทองถ่ินฝายสภา นําไปใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนมิใหเกิดข้ึนในหนวยงานเทศบาลตําบลหนองคลา 

๓. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตําบลหนองคลาเขาใจถึงความหมาย ผลกระทบเสียหาย และ

บทกําหนดโทษของการปฏิบัติหนาที่อันมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน 

๒. เพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรรัปชันในเทศบาลตําบลหนองคลา 

๓. เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐในสงักัดเทศบาลตําบลหนองคลาชวยการสอดสองดูแลพฤติกรรมของเจาหนาที ่

เพื่อปองกันมิใหมกีารปฏิบัติหนาทีอ่ันเปนผลประโยชนทบัซอน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบรหิาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงาน

จางในสงักัดเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

เผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ใหแกเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตําบลหนองคลา เพื่อ

นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ 

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัดเทศบาล

ตําบลหนองคลา ปฏิบัติหนาที่โดยไมมีผลประโยชนทับซอน/ไมมีปญหาการรองเรียนวาเจาหนาที่เทศบาลเรียกรับ

ผลประโยชน หรือทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งจํานวนเรื่องรองเรียนวาเจาหนาที่เทศบาลเรียกรับผลประโยชน

หรือทุจริตไมมีเกิดข้ึน 



๒๖ 

 

ลําดับท่ี ๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการประชาสัมพันธการใชแอพพลเิคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา  

        ๑๐๐ และ ๑๐๓ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เน่ืองจากปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารมากข้ึนและใชงานไดอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนและ

บุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  ในยุคปจจุบันมีการติดตอสื่อสารกันผานโลกโซเชียล ทั้ง

FACKBOOK , LINE  และ Application (แอปพลิเคช่ัน)  ในการใหประชาชนไดรับทราบและเปนการเผยแพรอีก

ชองทางหน่ึง สามารถรับรูขอมูลไดผานทางระบบมือถือผานทางแอปพลิเคช่ัน ถือเปนการรับรูขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

๓. วัตถุประสงค 

เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัดเทศบาลตําบล

หนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

ทําบันทึกขอความแจงเวียนประชาสมัพนัธการโหลดแอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ๑๐๓ 

จากเว็บไซตเทศบาลตําบลหนองคลา ไปยังทุกหนวยงานในองคกร เทศบาลตําบลหนองคลา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

มีประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบรหิารเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 ๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

๑.๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

ลําดับท่ี ๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรณรงคสงเสริมเพื่อปองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหเทศบาลมี

ภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการ

น้ัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของ

รัฐบาลในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตซึง่มุงเนนในการสรางจติสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความ

เขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเกี่ยวกับการทุจริต

คอรรัปชันสามารถเกดิข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลหนองคลา 

มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

เศรษฐกิจที่ดีในทองถ่ิน ซึ่งในการบริหารงานหากเกิดปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานจะสงผลเสียหายกับ

ประเทศชาติเปนอยางมาก จึงมีความจําเปนที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและมีสวนรวมกันแกไขจัดการ

ปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ใน

รูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหประชาชนมีความตระหนักและมสีวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทุกภาคสวนในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จงัหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 

 ๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ 

 ๖.๓ ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานชองทางสื่อสารตางๆ ของ

เทศบาลฯ เชน เว็บไซต เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ 

 



๒๘ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 การรณรงคประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ    
 

๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

ลําดับท่ี ๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลาจัดทําโครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษีเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังน้ัน เพื่อเปนการดําเนินการตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กองคลัง เทศบาลตําบลหนองคลา 

จึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษี เพื่อเพิ่มรายไดและสรางความเขาใจในหลกัเกณฑ 

และข้ันตอนใหกับประชาชนทราบ และสามารถชําระภาษีตามกําหนดระยะเวลา โดยจัดทําเอกสารเพื่อแจกใหประชาชน 

เพื่อสรางความเขาใจอันดีในเรื่องของการมีสวนรวมรับผิดชอบในการเสียภาษีแตละประเภท และจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ แผนพับประชาสัมพันธ พรอมเผยแพรทางเว็บไซตของเทศบาล ใหประชาชนที่อยูในขายที่ตองเสีย

ภาษีใหทราบอยางทั่วถึงและถูกตอง รวมทั้งประชาสัมพันธอยางทั่วถึงในทุกชุมชนของเทศบาล สวนผูที่อยูนอกเขต

ทองที่ของเทศบาลประชาสัมพันธโดยสงจดหมายทางไปรษณีย 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลหนองคลาใหประชาชนเสียภาษีภายใน

กําหนดระยะเวลา 

 ๓.๒ เพื่อกําหนดเปาหมายการจัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึน โดยสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปนจริง 

 ๓.๓ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของเทศบาล 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ จัดทําปายประชาสัมพันธชําระภาษี จํานวน ๘ ปาย 

 ๔.๒ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ จํานวน ๑๐๐ แผน 



๒๙ 

 

 ๔.๓ ประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบการประชาสัมพันธการชําระภาษีอยางทั่วถึง สามารถเพิ่มการจัดเก็บภาษี

ไดเพิ่มข้ึนรอยละ ๑ - ๓ จากรายไดในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๔.๔ เทศบาลตําบลหนองคลาสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ ไดตาม

เปาหมาย สงผลใหมีงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินเพิ่มข้ึนเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
 

๖. วิธดํีาเนินการ 

 ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร 

 ๖.๒ จัดทําแผนพับการชําระภาษี จํานวน ๑๐๐ แผน 

 ๖.๓ จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ จํานวน ๘ ปาย 

 ๖.๔ ประชาสัมพันธหลักเกณฑ ข้ันตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ใหประชาชน

ทราบ สําหรับผูที่อยูนอกเขตเทศบาลใหแจงทางไปรษณีย 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ๕,๕๐๐ บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลหนองคลา 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลหนองคลามีรายไดจากการจัดเก็บเองเพิ่มข้ึนรอยละ ๑ - ๓ 
 

ลําดับท่ี ๑๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการรณรงคกําจดัผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ไดริเริ่มโครงการแนวรวมดูแลคลองโดยชุมชนมีสวนรวมในอันที่จะสราง 

การมีสวนรวมในการดูแลคลองหลังการขุดคลอง โดยในสวนของภารกิจการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า 

สาธารณะ เปนหน่ึงในโครงการตามนโยบายการวางแผนการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน

แหลงนํ้าสาธารณะเพื่อใหนํ้าไหลลงสูแมนํ้าลําคลองไดเร็วข้ึนผานคูคลองไปยังแกมลิงสูพื้นที่รับนํ้า เพื่อหนวงนํ้าไว

ในชวงของนํ้าตอนกลาง และการบริหารพื้นที่ปลายนํ้าดวยการขุดลอกคลอง เพื่อเรงระบายนํ้าลงสูทะเลโดยเร็ว จาก

สถานการณนํ้าทวมในทั่วทกุพื้นที่ของประเทศ สาเหตุสําคัญที่ทาํใหเกิดปญหามาจากการระบายนํ้าของแมนํ้าลําคลอง 

แหลงนํ้าสาธารณะ และการขยายตัวของผักตบชวารวมทั้งวัชพืชตางๆ ที่เปนอุปสรรคกีดขวางทางไหลของนํ้า 

 



๓๐ 

 

 เทศบาลตําบลหนองคลาไดตระหนักถึงความสําคัญในการแกไขปญหาแหลงนํ้าควบคูกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการรณรงคกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ โดยใหชุมชนมีสวน

รวมในการเขารวมดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสดุ และเปนการบูรณาการในการทํางานรวมกัน ทั้งน้ี เปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ กําหนดใหเทศบาลฯ มี

หนาที่ตองดําเนินการในเขตเทศบาล (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด

มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อรวมกันกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะที่เปนปญหาตอการไหลหรือการระบายนํ้า

ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองคลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒ เพื่อเปนการสานตอโครงการขุดลอกคูคลองที่รัฐบาลไดดําเนินการไปแลวใหเกิดประสิทธิภาพในการ

รักษาระดับศักยภาพการระบายนํ้าของคูคลองอยางตอเน่ืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนการมีสวนรวม

ภายในชุมชน 

 ๓.๓ สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เกิดความสามัคคีและความ

เขมแข็งภายในชุมชน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหาร พนักงาน ผูนําชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ แตงต้ังคณะทํางานโครงการฯ ประชุมเพื่อคัดเลือกแหลงนํ้าที่มีปญหาเพื่อดําเนินการ 

 ๖.๒ กําหนดวัน เวลา สถานที่ ดําเนินโครงการฯ 

 ๖.๓ จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ พรอมทั้งประสานสวนราชการและชุมชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

 ๖.๔ ดําเนินกิจกรรมตามที่คณะทํางานกําหนด 

 ๖.๕ ประเมินโครงการ สรุปรายงานผลใหผูบริหารพิจารณา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ สามารถแกปญหาผักตบชวาและวัชพืช ทําใหคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าสาธารณะไหลผานลงแมนํ้าดีข้ึน 

 ๑๐.๒ เกิดกลุม องคกร ในพื้นที่เพื่อรวมกันจัดการกับปญหาผักตบชวาและวัชพืช ควบคูกันการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 



๓๑ 

 

๑.๒.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ลําดับท่ี ๑๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสืบสานปรัชญาของพอ สานตอสูการพัฒนาที่ย่ังยืน “ปรัชญา 

             เศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 อาศัยอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๓) 

พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๕๐ (๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (๙) หนาที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ

เทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการ

ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความ

ไมประมาท โดยคํานึงการรูจักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ความมีเหตุผล การสราง

ภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่

ควรจะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ การ

วางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองปลูกฝงใหเกิด

ข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กเยาวชนที่จะเปนอนาคตของชาติ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ช้ีแนวทางดํารงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับต้ังแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 

ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่สองสวางใหเหน็ทางทีก่าวเดินตอไป ที่เนนการเจริญเติบโตที่คอย ๆ เกิดข้ึนตามศักยภาพ

ที่มีอยูอยางมีเหตุมีผลเปนข้ันเปนตอนดวยความมั่นคง และเตรียมพรอมดวยความไมประมาท ในการรับมือกับวิกฤต

ตาง ๆ  เทศบาลตําบลหนองคลาไดใหความสําคัญกับแนวคิดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงไดจัดโครงการน้ีข้ึน  

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดนําไปใชในการดําเนินชีวิตตอไป 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อพฒันาผูเขารับการอบรมใหมีความรู ทักษะ และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓.๒ เพื่อสงเสรมิใหผูเขารับการอบรมมีความรู และทักษะพืน้ฐานในการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ๓.๓ เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓.๔ เพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในภูมิ ปญญาไทย นิยมไทย 

รักบานเมือง ดํารงซึ่งความเปนไทย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 กลุมผูนําชุมชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ประชาชนในพื้นที่   



๓๒ 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ ประชุมปรึกษาหารือ กําหนดแนวทางการฝกอบรม 

 ๖.๒ กําหนดหลักสูตร และเตรียมวิทยากรบรรยายใหความรู ประกอบสื่อ และกิจกรรมกลุม 

 ๖.๓ ขออนุมัติโครงการฝกอบรม 

 ๖.๔ ประสานผูเขารับการฝกอบรมพรอมแจงกําหนดการฝกอบรม 

 ๖.๕ ประสานวิทยากรบรรยาย 

 ๖.๖ ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม 

 ๖.๗ ดําเนินการฝกอบรม 

 ๖.๘ สรุปและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ๔๐,๐๐๐.- 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ ผูเขารบัการอบรมมีความรู ทักษะ และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๐.๒ ผูเขารบัการอบรมมีความรู และทกัษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๐.๓ ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๐.๔ ผูเขารับการอบรมเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในภูมิ ปญญาไทย นิยมไทย รัก

บานเมือง ดํารงซึ่งความเปนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 

๑.๓.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

๑.๓.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

ลําดับท่ี ๑๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๖๐ ไดกําหนดแนวทางและวิธีการในการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสม และสอดคลองกับ

สภาพสังคมในปจจุบัน โดยปจจุบันน้ันปญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรงและมี

ความหลากหลายย่ิงข้ึนมากกวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหน่ึงมาจากสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงไปตาม

กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งสงผลถึงเด็ก

และเยาวชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนน้ี เปนการนําเด็กและเยาวชนที่มีเวลา

วางชวงปดภาคเรียนมาอบรมคุณธรรมจริยธรรม และวิชาเสริมตางๆ ตามความพรอมของทองถ่ิน โดยใชศูนยศึกษา

ตางๆ หรือวัดที่มีความพรอมเปนสถานที่จัดอบรม เพื่อเปนกุศโลบายใหเด็กและเยาวชนไดเขาวัดปฏิบัติธรรม พรอม

ทั้งการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมหรือองคความรูดานการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน  การสราง

จิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และตอตานการทุจริต อีกทั้งสรางจิตสํานึกในการมีจิตสาธารณะ 

โดยการนําหลักสูตรตางๆสอดแทรกในเน้ือหาสาระของการอบรม เชน หลักสูตรโตไปไมโกง สาระการเรียนรูตางๆ 

และการออกคายอาสาพัฒนาทองถ่ิน 

 เทศบาลตําบลหนองคลา ในฐานะหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) สวนที่ ๓ มาตรา ๕๐ (๗) สงเสริมการ

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙) หมวด ๒ มาตรา๑๖ (๑๐) การ

สังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

จึงไดรวมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหนองคลา  โรงเรียน และหนวยงานภาครัฐ เอกชน ในเขตเทศบาลฯ 

ดําเนินการจัดทําโครงการดังกลาวข้ึน โดยเทศบาลตําบลหนองคลาไดบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติมและแกไขเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ หนา ๒๔ ลําดับ ที่ ๑๑  

๓. วัตถุประสงคโครงการ 

 ๓.๑ เพื่อปลูกฝง สรางจิตสํานึก และสงเสริมใหเด็ก เยาวชนไดตระหนักถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธ์ิ ปฏิบัติตอตนเอง

และผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง 



๓๔ 

 

 ๓.๒ เพื่อปลูกฝง สรางจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม 

เอื้อเฟอ เมตตา มีนํ้าใจ ไมเห็นแกตัว โดยการมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม โดยพรอมที่จะ

เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อชวยปกปองผลประโยชนสวนรวม 

 ๓.๓ เพื่อปลูกฝงและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เชิงปริมาณ 

 -เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา จํานวน ๓๐ คน 

 เชิงคุณภาพ 

 -เด็ก เยาวชน ที่เขารวมโครงการไดรับความรูและความเขาใจในเน้ือหาตามที่อบรม มีจิตสํานึกและตระหนัก

ในความซื่อสัตย สุจริต การมีจิตสาธารณะ และการตอตานการทุจริต 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

     ศูนยศึกษาฯ หรือสถานที่ตางๆ ที่เหมาะสมกบักจิกรรม (ตามมติที่ประชุม) 

๖. วิธีดําเนินงาน 

 ๖.๑ ประชุมคณะผูบริหารหัวหนาสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ๖.๒ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติผูบรหิารตามลําดับ 

 ๖.๓ ประชาสมัพันธการจัดกจิกรรม 

 ๖.๔ มอบหมายหนาที่ของคณะกรรมฝายตาง ๆ 

 ๖.๕ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 ๖.๖ สรปุผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. กิจกรรมตามโครงการ 

 ๘.๑ จัดเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เนนการปฏิบัติตามไตรสกิขา ศีล (สะอาด) สมาธิ (สงบ) ปญญา (สวาง) 

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค ๕ ประการ หลกัสูตร “โตไปไมโกง และสาระการเรียนรูการมี

สวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทจุริต  การมีจิตสาธารณะ 

 ๘.๒ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียงและปลกูฝงคุณธรรม ๕ ส คือ สนุก สาระ สงบ สํานึก และ

สรางสรรค 

๙. งบประมาณดําเนินการ   

 จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท   

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา เทศบาลตําบลหนองคลา 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 เด็กและเยาวชนที่เขารบัการอบรมตามโครงการ จํานวน ๓๐ คน ไดรับความรูและมีความเขาใจในการสราง

จิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต การตอตานการทจุริต และการมจีิตสาธารณะตลอดจนการดําเนิน

ชีวิตและดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๒.๑ เด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธ์ิ ปฏิบัติตอตนเอง

และผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง 

 ๑๒.๒ เด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการเปนผูมีความเปนจติอาสา มีจิตใจเอื้อเฟอ ไมเห็นแกประโยชนสวน

ตน กอเกิดใหการอยูรวมกันในสงัคมและชุมชนเปนไปอยางมีความสุข 

 ๑๒.๓ เด็กและเยาวชนไดรับความรูในการดําเนินชีวิตและดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 ๑๒.๔ เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

๑๓. การประเมนิผล 

 ๑๓.๑ ประเมินผลกอนดําเนินงานโครงการ โดยใชแบบประเมินเพื่อทดสอบความรูกอนไดรับการอบรม 

 ๑๓.๒ ประเมินผลหลงัการดําเนินงานโครงการสิ้นสุดลง โดยใชแบบประเมินเพื่อทดสอบความรูหลงัไดรับ

การอบรม มีความรูและเขาใจในหลักและวิธี 

 ๑๓.๓ จากการสอบถามและสงัเกตพฤติกรรมของผูเขารวมโครงการ 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

ลําดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแสดงเจตจาํนงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบรหิารเทศบาล 

      ตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของภาครัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการ

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ

เพื่อประโยชนของประชนในทองถ่ินและตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องได

สรางขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน 

ดังน้ัน  เทศบาลตําบลหนองคลา  จึงตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปน

รูปธรรมที่ชัดเจนดวยการประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

๓.วัตถุประสงค 

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทจุริตของผูบรหิารเทศบาลตําบลหนองคลา 

๔. เปาหมายผลผลิต 

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัดเทศบาลตําบล

หนองคลา 

๕.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖.วิธีดําเนินการ 

ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลหนองคลา 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘.งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙.ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

มีประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบรหิารเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

 

 



๓๗ 

 

 

 ๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ

แตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

ลําดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารผล

การปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง

นายกเทศมนตรีตําบลหนองคลาไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนเปนเรื่องตน ๆ ของการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุน้ีจึงเปนที่มาของกิจกรรมความโปรงใสในการพิจารณา

เลื่อนข้ันเงินเดือนโดยใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี 

๓. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการบรหิารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

๔. เปาหมายผลผลิต 

พนักงานเทศบาลตําบลหนองคลา   

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

๑. แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยปลัดเทศบาลเปน

ประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา ๒ คนเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงาน

การเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

๒. แตงต้ังกรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวน

ราชการไมนอยกวา ๓ คนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการ

เจาหนาที่เปนเลขานุการ 

๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเพื่อกลั่นกรองผล

การประเมินการปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชาไดประเมินผลมา  โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลรวบรวมและเสนอผลการ

พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเสนอมาโดยใช

หลักเกณฑตามประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี 



๓๘ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ชวงระยะเวลา เดือน มีนาคม-เมษายน และ กันยายน-ตุลาคม ทุกปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

งานการเจาหนาที ่ สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน

ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง

เครงครัด 

 ลําดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการปองกันในการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดในหมวดที่ ๔ หนาที่ของประชาชนชาว

ไทยวา “บุคคลมีหนาที่ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดวาเปนครั้งแรกที่

รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากน้ียัง

กําหนดชัดเจนในหมวดที่ ๕ หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสรมิ สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิด 

จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน

การสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริตหรือช้ีเบาะแสโดยไดรับ

ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” หนวยงานรัฐตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงต้ัง หรือการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  

๓. วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เทศบาลตําบลหนองคลาไมมีการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองคลา เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงพฤติกรรมที่

ไมเหมาะสมซึ่งอาจกอใหเกิดการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง 

 ๖.๒ ดําเนินการจัดทําคูมือการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง 



๓๙ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จัดทําแบบทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพองกับผูบริหาร ขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองคลา 
 

ลําดับท่ี ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การใหและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจางถือเปนมาตรการสําคัญที่สงเสริมกระบวนการปองกัน

การทุจริตที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให

กระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓.๒ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 

 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เทศบาลฯ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ใหงานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง ไดทําการเผยแพรการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี 

 ๖.๑ ผานระบบ e-GP 

 ๖.๒ ประกาศลงเว็บไซตเทศบาลตําบลหนองคลา 

 ๖.๓ ติดประกาศประชาสัมพันธ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ทุกปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 



๔๐ 

 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผูมีหนาที่ตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายนอก อาทิ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดและสาํนักงานตรวจเงนิ

แผนดิน ตลอดจนองคกรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ไดทราบข้ันตอนการดําเนินการและความเคลื่อนไหวใน

การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลหนองคลา ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน เปนที่ยอมรับของสังคม 

และประชาชนโดยทั่วไป 
 

๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ลําดับท่ี ๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา มีภารกิจใหบริการงานทะเบียนใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการแจงเกิด แจงตาย  

แจงยายที่อยู กําหนดเลขที่บาน เพื่อบริการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตาม

หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการที่ดี ในข้ึนตอนการดําเนินงานทะเบียน ไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันการทุจริต

และสรางความโปรงใสในการดําเนินงานโดย 

 - ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเขาสู

ระบบตองเปนผูรับผิดชอบเฉพาะ ที่ตองผานการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิมพน้ิวมือของ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูอนุมัติ/นําระบบถายสําเนาลายพิมพน้ิวมือมาใชในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลกอน

ดําเนินงาน ซึ่งเปนกลไกสาํคัญในการปองกนัการทจุรติ และสรางความมั่นใจใหแกประชาชนในเรื่องความถูกตองของ

ระบบงานทะเบียนดวย 

 - ใชมาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อปองกันการทุจริตทางการทะเบียน โดยนายทะเบียนทองถ่ิน

ตรวจสอบการปฏิบัติงานดวยตนเองเดือนละ ๑ ครั้งดวยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันที่พิมพออกมาจาก

ระบบงานทะเบียนราษฎรเปนประจําทุกเดือน 

 นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนการ ใชระบบบัตรคิวเพื่อใหบริการ

ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันทุจริต 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ 

 ๓.๒ เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียน 

 



๔๑ 

 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนผูมารับบริการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหนองคลา 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก

ปฏิบัติ 

 ๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 

 ๑๐.๒ ไมมีการทุจริตคอรรัปช่ันในการดําเนินงานทะเบียน 

 

 ๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ลําดับท่ี ๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕๒ กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมอืงทีดี่ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนตลอดจนจัดใหมีการรับฟง

และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมารับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนมากที่สุด เพื่อใหการประเมินบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน



๔๒ 

 

 

และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  เทศบาลตําบลหนองคลาจึงไดจัดทํากิจกรรมลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อลดข้ึนตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 ๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 ๓.๓ เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมารับบริการ 

 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานของเจาหนาที่ใหสั้นลง 

 ๔.๒ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองคลา 

 ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 

 ๔.๔ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใด ๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหนองคลา  

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 

 ๖.๒ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

 ๖.๒.๑ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

 ๖.๒.๒ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ 

 ๖.๒.๓ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเหน็ของประชาชน 

 ๖.๒.๔ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนในชวงพักกลางวัน 

 ๖.๓ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหนองคลา 

 



๔๓ 

 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการ

ของเจาหนาที่ 

 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ 
 

 ลําดับท่ี ๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานจัดเก็บรายได 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แผนการปฏิบัติการ

กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

แผนปฏิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๔.๒ ปรับปรุงรายไดที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสรางรายไดและการปรับโครงสรางภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี การ

กําหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายไดใหมใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสวงหาแนวทางเพิ่มรายไดรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหสามารถ

พึ่งตนเองไดมากข้ึนในระยะยาว และมีแหลงรายไดของตนเองที่สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริงของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓. วัตถุประสงค 

 เพื่อกําหนดข้ันตอนการจัดเก็บภาษี ดังน้ี 

 ๓.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 ๓.๒ ภาษีบํารุงทองที่ 

 ๓.๓ ภาษีปาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑ จัดทําแผนภูมิข้ันตอนวิธีการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 ๖.๒ จัดทําแผนภูมิข้ันตอนวิธีการชําระภาษีบํารุงทองที ่

 ๖.๓ จัดทําแผนภูมิข้ันตอนวิธีการชําระภาษีปาย 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 



๔๔ 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผูมีหนาที่ชําระภาษีปฏิบัติตามข้ันตอนไดถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว 

 

 

๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสัง่ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ

การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ลําดับท่ี ๗ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ไดบัญญัติเกี่ยวกับ

อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีไวหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของ

นายกเทศมนตรี การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เพียงผูเดียวก็อาจทาใหเกิดชองวางในการ

ประพฤติมิชอบในข้ันตอนตาง ๆ เกิดข้ึนไดและเพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความ

คลองตัว รวดเร็ว ดังน้ัน เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

เทศบาลตําบลหนองคลา  จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรีและ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตร ี

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทจุริตคอรรปัช่ันของเจาหนาที่ 

๔. เปาหมายผลผลิต 

มีการมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ รวบรวมภารกิจทีอ่ยูในอํานาจของนายกเทศมนตรเีสนอนายกเทศมนตรีพจิารณา 

๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรีและปลดัเทศบาล ปฏิบัติราชการ

แทน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 



๔๕ 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว  

 

 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสตัย สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม 
 

ลําดับท่ี ๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลา 

 ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน

 ดีเดน  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลัก

ในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบ

สําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบาํรุงสขุ และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ินโดยใหสอดคลองกบันโยบาย

ของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังน้ันการที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูทีดี่มคีวามสุขหรอืไม จึงข้ึนอยูกับการ

ประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน 

และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะ

ตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราช 

จริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทาง

ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก

ขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร  ๒๐๐  ป  ดังน้ี 

 ประการที่ ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 

 ประการที่ ๒  คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีน้ัน 

 ประการที่ ๓  คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด 

 ประการที่ ๔  คือ  การรูจักละวางความช่ัว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน  เพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

 คุณธรรม  ๔  ประการน้ี  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบาํรุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแลว  จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสทีจ่ะปรบัปรุงพฒันาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค  



๔๖ 

 

 

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญย่ิงที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุข

ความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงแนวทางดําเนินการเพื่อใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ๑. สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานทุก

คนใหรับรูและเขาใจอยางชัดเจน  วาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

หนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเวน 

๒. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการมอบโล การ

ประกาศเกียรติคุณ การประกาศช่ือทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากน้ีมาตรการที่ควรดําเนินการควบคูไปกับการยก

ยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ

แสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 

๓. การเปนแบบอยาง (model) คือ การนําตัวอยางที่ดีมาช้ีใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญ คือ ตัวผูบังคับบัญชา

ทุกระดับจะตองใชภาวะผูนํา ในการทํา ตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกผูใตบังคับบัญชาและชักนํา

ผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. การต้ังชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหน่ึงในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนกับเจาหนาที่ใน

หนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

๕. การจัดกิจกรรมรณรงค คือ การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ เชน ประกวด

เจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรเปนแนว

พิจารณา เปนตน ทั้งน้ี อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลาน้ัน เชน มีสวนรวม

ในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหน่ึง 

๖. การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภทตางๆ อยาง

สม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ วีดิทัศน เปนตน 

๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นที่สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีไดหรือการให

หนวยงานอื่นมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานดวยตัว

ของเจาหนาที่เอง 

๘. นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

 จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับเทศบาล

ตําบลหนองคลา เห็นชอบใหจัดทําโครงการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลหนองคลา  

ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ



๔๗ 

 

 

ราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางาน

หรือผลของการกระทําน้ันเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง  

๓. วัตถุประสงค  

 ๓.๑ เพื่อการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลาผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

๓.๒ เพื่อเปนขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติราชการ 

๓.๓ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกบัพนักงานสวนตําบล 

๓.๔ เพื่อเปนเกียรติและศักด์ิศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง 

๔. เปาหมาย 

๔.๑  คัดเลือกพนักงานทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   

๔.๒  คัดเลือกพนักงานพนักงานทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติราชการตัวดีเดน ปละ ๒ ครั้ง 

 ๔.๓  จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ  จํานวน  ๒  ฉบับ ( ๖ เดือนตอ ๑ ฉบับ ) 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพจิารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

๕.๒ แจงใหพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลาในสังกัดรับทราบในโครงการและ

วัตถุประสงคของโครงการ 

๕.๓ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลาผูมี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   

๕.๔ ประชุมคณะกรรมการ และผูเกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานทศบาลและลูกจาง

เทศบาลตําบลหนองคลา ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน สิ้นเดือน

พฤศจิกายน  และสิ้นเดือนสิงหาคม   

๕.๖ ดําเนินการตามโครงการ 

๕.๗ ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตร ี

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา  

 



๔๘ 

 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ พนักงานทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลามีความภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
๑๐.๒ พนักงานทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลหนองคลามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบติัราชการเพิ่มมากข้ึน 

 

 

๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 

ลําดับท่ี ๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยเทศบาลตําบลหนองคลาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน ๑๗.๒๕ ตาราง

กิโลเมตร ประกอบดวยชุมชนจํานวน ๕ ชุมชน ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองคลามุงสงเสริมให

ประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขไดตรงกับความตองการของประชาชนมากที่สุด  

และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๓ การปฏิบัติตามหนาที่ของเทศบาล

ตําบลหนองคลาตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยอาศัยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่อื่นตามทีก่ฎหมายบัญญติัใหเปนหนาที่ของเทศบาล

และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๕๒ มี 

วัตถุประสงคที่จะใหมีคณะกรรมการชุมชนเขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ ทําหนาที่ในการ

ประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งดูแลทุกขสุขของพี่นองในชุมชน เน่ืองจากคณะกรรมการ

ชุมชนที่ผานการคัดเลือกจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่โดยมิไดรับ

คาตอบแทนประกอบกับทางเทศบาลมีแนวทางปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามทุจริตแหงชาติการบริการราชการเพื่อปองกันทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน

กิจกรรมการประพฤติตนใหประจักษ โดยยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยอง

เชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน ดังน้ันเทศบาลตําบลหนองคลาจึงไดจัดใหมีกิจกรรม

การมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการหมูบานที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารง

ตําแหนง 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อการยกยองเชิดชูเกียรติคณะกรรมการหมูบานที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระ

การดํารงตําแหนง 

๓.๒ เพื่อเปนขวัญกําลงัใจแกคณะกรรมการชุมชน   

๓.๓ เพื่อเปนเกียรติและศักด์ิศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนผูที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ทั้ง ๕ ชุมชน 

 



๔๙ 

 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบรหิารทองถ่ิน 

๖.๒  ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการหมูบานที่ครบวาระดํารงตําแหนง 

๖.๓  จัดทําประกาศเกียรติคุณ  

๖.๔  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการหมูบาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ คณะกรรมการขุมขนมีความภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 

๑๐.๒ คณะกรรมการขุมขนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ และเปนตนแบบของคณะกรรมการ

ชุมชนรุนตอๆ ไป 

 

๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติบคุคลท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลําดับท่ี ๑๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาล    

ที่ ๙ ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกวา ๒๕ ป ต้ังแตกอน

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงและย่ังยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลีย่นแปลงตางๆ  ซึ่งการเกษตรในในสมัยกอนเกษตรกรจําทํา

การผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกันทั้งพืชผัก ไมผล  

ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและ

จําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของ

ประเทศทําใหตองหันมาทําเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวน

ครัวรั้วกินได จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงทีน่าสนใจเน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง เปนการใชพื้นที่เล็กๆใหเกิด

ประโยชนปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานที่อยูอาศัยและที่

สําคัญสามารถบริโภคในครัวเรือนเปนการลดคาใชจายของครัวเรือนแทนที่จะซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภค



๕๐ 

 

 

ในครัวเรือนสามารถขายเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัวอีกดวย ต้ังแตป ๒๕๕๘ เกิดสภาวะฝนทิ้งชวงและปริมาณ

นํ้าฝนนอยกวาปกติจึงเกิดภาวะภัยแลงทําใหเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานสวนใหญสามารถทํานาปรังได แตยังมี

เกษตรกรที่มีพื้นที่อยูใกลกับคลองสงนํ้า เกษตรกรเหลาน้ีจะอาศัยนํ้าจากชลประทานชวงแรกของการปลอยนํ้าจนถึง

ชวงของการเก็บเกี่ยว เกษตรกรทราบถึงชวงของภัยแลงดี และไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลด

พื้นที่การทํานาปรังลงอยางมาก โดยพืชที่ใชนํ้านอยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิเชน พืชตระกูลถ่ัว พืช

สวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพื้นใชนํ้านอยแทนการปลูกขาวนาปรังน้ัน จะเห็นไดวา

ใชนํ้านอยกวาการปลูกขาวจึงเปนวิธีหน่ึงของกาดําเนินการตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

 เทศบาลตําบลหนองคลาไดเห็นความสําคัญของกาสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย

เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่

สามารถลดการใชทรัพยากรนํ้าและตนทุนในการใชจายตางๆ ลงได และสามารถนําผลผลิตที่เหลือจาการบริโภคไป

เพิ่มรายไดอีกทางหน่ึง จึงจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อการยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนตัวอยางโครงการอัน

เน่ืองจากพระราชดําริ 

๓.๒ เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกประชาชนผูปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนผูปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบรหิารทองถ่ิน 

๖.๒  ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๓  จัดทําประกาศเกียรติคุณ  

๖.๔  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกประชาชนผูปฏิบัติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ ประชาชนผูปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 

๑๐.๒ ประชาชนผูปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปนแบบอยางใหบุคคลอื่นตอไป 



๕๑ 

 

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจพบการทุจริต 

๒.๕.๑ ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

ลําดับท่ี ๑๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนี 

ในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก 

รวมถึงขอ เท็จจริ งของการทุจริตที่ เ กิด ข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ 

ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ 

รับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นํา ไปสูการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายใน 

องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน 

องคกร  ของผูบริหารและเจาหนาที่ ถึงแมจะเปนสิ่ งที่ ยากตอการ ดํา เนินงานก็ตาม แต เปนสิ่ งสํา คัญที่ 

หนวยงานตองสรางให เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ นํา ไปสูองคกรที่มี คุณธรรมและความโปรง ใสในการ 

ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และ 

ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี เปาหมายมุ ง 

สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานอยางเปนระบบ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการจัดทําขอตกลงการ 

ปฏิบัติราชการระหวางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกับผูบริหาร โดยผูบริหารจะทําหนาที่กํากับการปฏิบัติ 

ภารกิจใหประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย เพื่อสรางความมั่นใจวาในแตละปองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินมีการปฏิบัติงานใหเกิดผลเปนรูปธรรม ทั้งน้ี มาตรการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการเปนการจัดทําเพื่อ

ประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปน

การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานให

สูงข้ึน  

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี 

 ๓.๒ เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 

 ๓.๓ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 



๕๒ 

 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธดํีาเนินการ 

 ๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร 

ทองถ่ินที่มีตัวช้ีวัดในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี 

 ๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 ๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ทุกปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหนองคลา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ลําดับท่ี ๑๒  
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐและองคกรอิสระ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 กลไกการกับกําดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทได

ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหมด

ไวในกฎหมาย 

 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะ

เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมือง

ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปน

องคกรที่มีหนาที่สําคัญ 

 ดังน้ัน เทศบาลจึงไดจัดใหมี “มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อสงเสริมสนับสนุน

กลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี

ประสิทธิภาพ 



๕๓ 

 

 

๓. วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลปฏิบัติราชการของเทศบาล จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 

 - การรับการตรวจและใหความรวมมือสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในการดําเนินการดาน

ตางๆ 

 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 

LPA จังหวัด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง  เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลหนองคลาใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตําบลหนองคลาจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 

ลําดับท่ี ๑๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหา เทศบาลตําบลหนองคลา วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

๒. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ



๕๔ 

 

 

บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต

ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาล 

และการปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแหงชาติในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤตมิชอบเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ีเทศบาลตําบลหนองคลา จึงไดจัดทํามาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลนายายวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ

ชอบข้ึน ทั้งน้ี เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง

รองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสราง

เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ

อํานาจที่ตนมีไดอีกทางหน่ึงดวย 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางและพนักงาน

จางเทศบาลตําบลหนองคลา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

๓.๒ เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม 

๔. เปาหมาย 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามูลและเขาองคประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

๖.๒ แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทจุรติและปฏิบัติราชการตามอาํนาจหนาที่โดยมิชอบ 

๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง

ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผ ูให

ขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 

๖.๔ แจงผลการพิจาณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๑๕ วัน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ทุกปงบประมาณ 

 



๕๕ 

 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑๐.๒ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของหนาที่ 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 

 ๓.๑ การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกขั้นตอน 

 ๓.๑.๑ การจัดใหมีศูนยขอมลูขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

ลําดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองคลาใหมี 

             ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดให

มีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงาน

ของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการ วา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณให

ประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ 

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหนองคลา จึงไดใหมี

สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล

หนองคลา ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลหนองคลา โดยมีงานวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบ

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยาง

เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชน

ของตนตอไป 

๓.วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง   

 ๓.๒ เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล      

หนองคลา  

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลหนองคลา จํานวน ๑ แหง  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 ๖.๒ มีการแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ

ขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม

รายการที่กําหนด 

 



๕๘ 

 

 ๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๐  

 ๖.๕ มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๖.๖ มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 

 ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

 ๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
 

ลําดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ 

แผนงานโครงการและอื่น ๆ ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองคลาจึงไดจัดกิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ

หลากหลาย” ข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม

ภารกิจหลักของเทศบาลตําบลหนองคลา ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 

 ๓.๒ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 

 ๓.๓ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน  

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีขอมูลประเภทตาง ๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดสะดวก  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา 



๕๙ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 

 - แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 - งบประมาณรายจายประจําป 

 - แผนการดําเนินงาน 

 - แผนอัตรากําลัง 

 - แผนการจัดหาพัสดุ 

 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 - ขอมูลรายรับและรายจาย 

 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 - รายงานประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

  งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑๐.๑ จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 

  ๑๐.๒ ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางครบถวน 

 

 ๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ

มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
 

ลําดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล 

             ตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ 

แผนงาน โครงการและอื่น ๆ 



๖๐ 

 

 ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองคลา จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ๆ ของ

หนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวย

ประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม หมายเลขโทรศัพทเฉพาะการเผยแพร

ขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ทั้งน้ี เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลหนองคลาไดงายและสะดวกมากข้ึน 

๓.วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  

 ๓.๒ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 

 ๓.๓ เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

 - บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา 

 - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหนองคลา  

 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที ่

 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 

 - จัดสงเอกสารเผยแพรราชการประจําป 

 - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 

 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบ ุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 - รายงาน TV 

 - รายการทาง Youtube 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

 



๖๑ 

 

 ๓.๒ การรบัฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย

ของประชาชนในทองถ่ิน 
 

ลําดับท่ี ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการ

จัดทํา ทบทวนปรับปรงุแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ

ทองถ่ินของประชาชน เทศบาลตําบลหนองคลา ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลหนองคลาประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการ

จําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปถัดไป งานวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหนอง

คลา จึงไดจัดใหมีโครงการจัดประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ข้ึน 

๓.วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อจัดเก็บขอมูลพืน้ฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจดัทําแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาทองถ่ิน 

 ๓.๒  เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 

 ๓.๓  เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล  

 ๓.๔ เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 

 ๓.๕  เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 ๓.๖ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๕ ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา 

สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ

เทศบาล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

 

 



๖๒ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 

 ๖.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 

 ๖.๓ ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖.๔ จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ 

 ๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ,ตรวจสอบขอมูล ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 

 ๖.๖ จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางทีกําหนด 

 ๖.๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน 

 ๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหงานวิชาการและแผนงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 

 ๑๐.๒ ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

 ๑๐.๓ ไดแผนงานโครงการชองชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป 

 ๑๐.๔ ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 

 ๑๐.๕ ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

 ๑๐.๖ ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
 

 ๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

ลําดับท่ี ๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการดําเนินงานศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลาเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ

ประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน

ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ

ประชาชนเปนสําคัญ 



๖๓ 

 

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลหนองคลาจึงมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว

สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

๓. วัตถุประสงค  

 ๑. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ

นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

 ๒. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ เทศบาลตําบลหนองคลา 

 ๓. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

๔. เปาหมาย  

 ใหบริการรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสีย

ที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มคีวามหลากหลายและมคีวามแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม

ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  

๖. วิธีดําเนินการ  

 ๑. จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

 ๓. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ

เรงดวน 

 ๔. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ดังน้ี 

 ๖.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา 

 ๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๓๙๔๓ ๗๒๙๐ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๓๙๔๓ ๗๐๙๘ 

 ๖.๓ ทางโทรศัพทมือถือของนายกเทศมนตีตําบลหนองคลา 

 ๖.๔ ทางเว็บไซต  

 ๖.๕ ทางไปรษณีย 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา 



๖๔ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทกุข/รองเรียนรายไตรมาสทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแล

สังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

หนองคลา  

 ๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

 

 ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลําดับท่ี ๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบขอเทจ็จรงิใหผูรองเรียน/รองทกุขทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การแตงต้ังเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง

จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 

ที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เมื่อ

ดําเนินการตามข้ันตอนการรองเรียน รองทุกข เสร็จแลวใหดําเนินการแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาการทุจริต 

๓.๒ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 

๓.๓ เพื่อใหผูรองไดรับทราบถึงข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียน รองทุกข และสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวแจงผลการดําเนินการกรณีแลวเสร็จหรอืยังไมแลวเสร็จใหผูรองรับทราบโดยเร็วไม

เกิน ๑๕ วันทําการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ทุกปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 



๖๕ 

 

๙. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

๑๐.๒ ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกข 

 
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

ลําดับท่ี ๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

             ตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ 

องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองคลาในฐานะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตําบลหนองคลา โดยงานวิชาการและแผนงาน จึง

แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา ข้ึน 

๓.วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ

คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลาและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหสอดคลอง

กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองคลากําหนด

ดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ทุกปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 



๖๖ 

 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อเปนองคกรในการ

ยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลาและรางแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลหนอง

คลา เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลหนองคลา ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

 

 ๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับท่ี ๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

          ตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขอ ๒๘ และขอ ๒๙ กําหนดใหมี

องคกรและโครงสรางขององคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปแบบของคณะกรรมการ 

 ดังน้ัน  เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองคลาในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมีองคกรติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) เทศบาลตําบลหนองคลา โดยงานวิชาการและแผนงาน 

สํานักปลัดเทศบาล จึงแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลาข้ึน 

๓.วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ

คิดเห็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลหนองคลาใหสอดคลองกับแนวนโยบาย

ของรัฐ กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตรจังหวัด และงบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมายถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา จํานวน ๑๑ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

 



๖๗ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา บางตําแหนงในปจจุบัน

จะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) จึงจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาว

มาดํารงตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา เพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ กําหนด 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลาเปน

องคกรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ

ทุจริต 

 



๖๘ 

 

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคมุภายใน 
 

ลําดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลหนองคลา 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ

ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมหรือ

โครงการตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ

ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความ

เช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตร ี

 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน  

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 

หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

 ๓.๒ เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ

ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผดิชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน

เวลาที่กําหนด 

 ๓.๓ เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรงุกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 

๔. เปาหมาย 

 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จงัหวัดจันทบรุ ี

 

 



๖๙ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

 ๓. ผูบรหิารมีหนังสอืแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบตามแบบประเมิน 

 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร ดําเนินการรวบรวมเพื่อจัดทํารายงาน 

การควบคุมภายในตามระเบียบ ขอ ๖ นําเสนอผูบริหารพรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน 

๗. ระยะเวลาการดําเนนิงาน 

 ทุกปงบประมาณ 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ สวนราชการที่รับผิดชอบมกีารนําแผนการปรบัปรุงหรือบรหิารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

 ๑๐.๒ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุง 

 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ

ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ

บรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

ลําดับท่ี ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสงเสริมการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง       

การโอน ยาย 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ การสรางคานิยม

วัฒนธรรมองคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึง

ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ แตสิ่งสําคัญที่



๗๐ 

 

หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกร ที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน 

ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริต ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองคลาจึงไดจัดทํามาตรการ

สงเสริมการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน ยายใหประชาชนทราบ  

๓. วัตถุประสงค 

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เชน  การประชาสัมพันธรับโอน (ยาย) พนักงาน

สวนทองถ่ิน  ประชาสัมพันธการรับสมัครพนักงานจาง  ทั้งน้ี  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

๔. เปาหมายผลผลิต 

มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหนองคลา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

ประกาศเผยแพรขอมลูขาวสารเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล 

๗. ระยะเวลาดาเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนสามารถเขาถึงขอมลูขาวสารเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหนองคลา 

 

๔.๒.๒ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ

มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
 

ลําดับท่ี ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานดานการเงินการคลังเปนการปฏิบัติงานทีต่องอาศัยระเบยีบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตอง ทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไม

มีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติ เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร

การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได 



๗๑ 

 

รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่น

ตอประชาชน  

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อใหการปฏิบัติงาน ดานการเงินการคลงัและการพสัดุ กองคลัง โดยโปรงใส ถูกตอง ตรวจสอบได  

 ๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนซักถามและตรวจสอบได 

 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบทีเ่กี่ยวของ 

 ๓.๔ ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไข การทํางาน

ขององคกรใหมคีวามโปรงใส สามารถเปดเผยขอมลูขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

๔. เปาหมาย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จงัหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไข

เพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

กําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสาํเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรบัผิดชอบ 

 งานการเงินและบญัชี  กองคลัง  เทศบาลตําบลนายายอาม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ มีการพฒันาการบริหารดานการเงินการคลงัและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๑๐.๒ มีการเบิกจายเงินถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 ๑๐.๓ มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นทีห่รือผูรบับริการ 

 

 

 

 

 

 
 



๗๒ 

 

๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

ลําดับท่ี ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมรายงานผลการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การจัดหาพัสดุเพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหาตองดําเนินการโดย

เปดเผย โปรงใน และเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

๓.วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อรายงานผลการดําเนินการโครงการทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบพัฒนาทองถ่ิน 

 ๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติการดําเนินโครงการของ

เทศบาลตําบลหนองคลา 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ ผานระบบ e-GP 

 ๖.๒ ประกาศลงเว็บไซตเทศบาลตําบลหนองคลา 

 ๖.๓ ติดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองคลา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองคลาไดรับทราบผลการดําเนินโครงการตางๆ ทุกข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

 ๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

 ๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 
 

ลําดับท่ี ๕ 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการสงเสรมิและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย

เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ

จัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่

เทศบาลตําบลหนองคลาไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ิน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมาย

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังน้ัน เทศบาลตําบลหนองคลา จึงไดมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพื่อเปน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความ

เจริญกาวหนา 

๓.วัตถุประสงค 

 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทํางานตาม

บทบาทและอํานาจหนาที่ 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เทศบาลตําบลหนองคลา และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ งานการเจาหนาที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลหนองคลาและหนวยงาน

ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก

สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม แลวแตกรณี 

๖.๓ แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภาฯ 

๖.๔ งานการเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมรายงานประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ินและ

รายงานเสนอนายกเทศมนตรีทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 



๗๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ใชงบประมาณการอบรมของแตละปงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่

 ๑๐.๒ สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหม ๆ 

๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

๑๐.๔ สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

 ๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลําดับท่ี ๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ 

             ปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ 

องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองคลาในฐานะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตําบลหนองคลา โดยงานวิชาการและแผนงาน จึง

แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา ข้ึน 

๓.วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ

คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลาและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหสอดคลอง

กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองคลากําหนด

ดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 



๗๕ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานวิชาการและแผนงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองคลา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลหนองคลา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อเปนองคกรในการ

ยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลาและรางแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลหนอง

คลา เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลหนองคลา ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน 

การทุจริต 

 ๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนนิการเฝาระวังการทุจริต 
 

ลําดับท่ี ๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการประชาสัมพันธการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติเปนอยางมาก จึงมีความ

จําเปนที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและมีสวนรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน

เครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนได

ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหประชาชนมสีวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 ๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตเทศบาลตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จงัหวัดจันทบรุ ี

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 

 ๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ 

 ๖.๓ จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 



๗๖ 

 

 ๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 

 ๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 ๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองคลา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

 ๑๐.๒ นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข    
 

 

 


