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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564 ) ฉบับนี้จัดท าขึ้น
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564 )  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในด าเนินการป้องกันการทุจริต อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการ
ด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต   ของเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  
และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
และเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย  
  คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562 – 2564) 
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และช่วยให้ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยการด าเนินการงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ.2562 – 2564)  เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560– 2564 ) 
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ส่วนที่ 1 
 
 

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่     ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอ านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอ านาจนี้เพื่อให้สามารถด าเนินการตอบสนอง
การให้บริการต่างๆในพื้นที่โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แต่จากแนวทางในการปฏิบัติท าให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยลักษณะ
การทจุริตมีอาจเกิดจากด้านงบประมาณ ,ด้านบุคลากร,ด้านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ,ด้านคุณธรรม
จริยธรรม,การขาดความรู้ ความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้การ
ตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ 
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)การวิเคราะห์เพ่ือการก าหนด
แนวทางการแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานขององค์กรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ทุจริต ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ให้ความหมายว่า 
“ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง” ในการวิเคราะห์ใช้เทคนิค 
SWOT  มาวิเคราะห์ดังนี ้  

จุดอ่อน  - ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเช่นค่านิยมใน 
การเลี้ยงดู การไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม 

-การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้น ไม 
เกิดความคล่องตัว 
  จุดแข็ง - มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทาง
ปฏิบัติงานไว้ 
   -มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   -เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตาม
ตรวจสอบได ้
  โอกาส -  ปัจจุบันมรหน่วยงานตรวจสอบภายนอกร่วมในการตรวจสอบ ปราบปราม 
  อุปสรรค - สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน 
     -ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ 
สังคมส่วนรวม 

ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ดังนี้ 1.การสร้างจิตส านึก 2.การสร้างสังคมให้สะอาดด้วยการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีความตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน       
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จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
  

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนขึ้น 
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เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  3 ปี 

(2562 – 2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากร
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

 1.โครงการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
2.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
3. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว 
4. กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนพนกังาน
เทศบาล  ลูกจา้งประจ า  และ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
       
      
 

1) โครงการอบรมเยาวชนต่อ
ต้ายทุจริต คอรัปชั่นของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้า 
ดอกขาว  อ าเภอท่ามว่ง  
จังหวัดกาญจนบุร ี
2) โครงการสานรักครอบครัว
สร้างครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง  
3) โครงการอบรมให้ความรู้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

30,000 
 
 
 
 

11,900 
 
 

20,000 

30,000 
 
 
 
 

11,900 
 
 

20,000 

30,000 
 
 
 
 

11,900 
 
 

20,000 

 

1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม สร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 1 
 

รวม 6 โครงการ 1 กิจกรรม 81,900 81,900 81,900  



 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

1.กิจกรรม “ ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนอง
หญ้า 
ดอกขาว 

- - -  

1. มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล ของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
2. โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว อ.ท่ามว่ง  
จ.กาญจนบุร ี
3. กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน” 
4. กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
5.โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6. กิจกรรม การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
7. การมอบอ านาจอนุมัติ สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
8.กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
9. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
10.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
11 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับบุคลากรของ
เทศบาล 
12.มาตรการ ด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

10,000 
 
 

5,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

10,000 
 
 

5,000 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

10,000 
 
 

5,000 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติที่ 2 รวม 3 โครงการ 9 กิจกรรม  

2 มาตรการ 
25,000 25,000 25,000  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ เพือ่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เพื่อประโยชนก์ับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
2.เทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวพบประชาชนประชุม
ประชาคม 
3.โครงการด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว 
4.มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว 
6.มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติที่ 3 รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม  

2 มาตรการ 
10,000 10,000 10,000  

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

1.โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
2.โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
4.มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
5. กิจกรรมประกาศผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้ทราบ 
6.โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจา้ง 
7.โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
8.กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว 
9.กิจกรรมการติดปา้ย 
ประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

5,000 
 

200,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

5,000 
 

200,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

5,000 
 

200,000 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
  10.กิจกรรมการติดปา้ย

ประชาสัมพันธก์รณีพบเห็น
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - -  

มิติที่ 4 รวม 4 โครงการ 5 กิจกรรม 
 1 มารตรการ 

205,000 205,000 205,000  
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ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

    โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมา       ภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    เทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้นเพ่ือเป็นหลักในการบริหารงานให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากร  ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  เพ่ือความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากร  ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากร  ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวสามารถน า
องค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 - คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  5  คน 
 - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  12  คน 
 - พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง
 เหมาบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  36  คน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  2562- 2564 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากร  ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  เพ่ือความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากร  ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 
 4. เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากร  ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวสามารถน า
องค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

******************************************************************* 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   
และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เพ่ือตระหนักถึงการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ 
สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
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3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  5  คน 
 - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  12  คน 
 - พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง
 เหมาบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  36  คน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

5. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 1. มีการก าหนดแนวทาง การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีการประกาศเผยแพร่ให้
ประชาชนได้ทราบ  
 2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 - 2564 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล      และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   มี
คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 2 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับการ
พัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

******************************************************************* 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ โดย     
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปัจจุบัน
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว     จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการ
ประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่   เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว  มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด 
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3. เป้าหมาย 
 - ข้าราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  15  คน 
 - ลูกจ้างประจ าของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  2  คน 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  6  คน 
 - พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  3  คน 
 - พนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  10  คน   

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

5. วิธีการด าเนินการ 
 -จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 -ปรับปรุงขั้นตอนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 
 - มีการรายงานผลให้กับผู้บริหารและประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 - 2564 

7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มีความ
เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มีความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

******************************************************** 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
    1.2.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านทุจริต  คอรัปชั่น 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

--------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก  จากผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภค 
ความสะดวกสบาย ยกย่องคนท่ีมีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เป็น
ผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใส
ในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก 
 ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบ
การทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน ที่ถาวรแข็งแรง
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
หน้าที่ ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝัง  ให้เด็กและเยาวชน  คนรุ่นใหม่ในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
 2. เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน  มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 3.  เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๓. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จ านวน  ๑๐๐ คน 
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๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 - 2564 
 

๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด   เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

๖. งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562    
 - จ านวน  30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑  เด็กและเยาวชน ที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการป้องการและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 2  เด็กและเยาวชน ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

********************************************** 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
    1.2.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

โครงการ สานรักครอบครวัสร้างครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง 
******************************* 

1.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ได้จัดโครงการสานรักครอบครัวสร้างครอบครัวอบอุ่น
แข็งแรง  โดยเน้นการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก 
เป็นแกนกลางของสังคมไทย ที่เป็นรากฐานส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต  โดยให้สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จัก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองสามารถผนึกก าลังเป็นก าลังใจในการสร้างคนในครอบครัวให้มีความสุข สุขภาพ
ที่ดี ท าให้ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่สร้างสถาบันครอบครัวให้มั่นคง  และมีการกระชับความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว และเน้นบทบาทการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่เป็นปัญหาที่ส่งผลให้
ครอบครัวเกิดการแตกแยก 
 

  โดยการจัดกิจกรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันระหว่างกัน ซึ่งท าให้สมาชิกในครอบครัว
ได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด    มีเวลาอยู่ร่วมกัน   ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
รวมทั้งได้รับแนวทางในการอบรมดูแลบุตร  และได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีของ
คนในครอบครัวเหมือนครอบครัวของตน 
 

 ดังนั้น  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จึงได้จัดท าโครงการ    เพ่ือให้ครอบครัวที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง  มีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  แนะน าแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาครอบครัว  ทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายครอบครัวให้ครอบครัวทุกหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนต าบล
หนองขาว  มีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างยั่งยืน  เพราะครอบครัวถือเป็นรากฐานในการพัฒนาที่ส าคัญที่สุด  หาก
ครอบครัวอบอุ่น  เยาวชนก็จะมีประสิทธิภาพ สังคมน่าอยู่  ประชาชนจะมีความสุข  ประเทศชาติจะมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ครอบครัวในชุมชน ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เข้าร่วมโครงการและได้รับ 

ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว มีโอกาสในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก
ครอบครัว และเป็นครอบครัวที่มีความสุข 
 2.เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้ครอบครัวรักษาผลประโยชน์ของชุมชน  
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว และประชาชนสามารถรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

3. เป้าหมาย 
   กลุ่มครอบครัวในชุมชน  ประกอบด้วย ผู้ปกครองและเด็ก  จ านวน  ๕๐  คนพร้อม 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจากเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
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    4.  การด าเนินโครงการ 
  1.   จัดท าโครงการ 
  2.   เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
  3.   ด าเนินการตามโครงการ 
  4.   ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  5.   รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

   5.   ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 -  ปีงบประมาณ  25๖๒  ระหว่างเดือน  ตุลาคม  25๖๑   ถึง  เดือน  กันยายน  25๖๒   
 
   6.   สถานที่ด าเนินงาน 
 -  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง  หมู่ที่  6  ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    
อ าเภอท่าม่วง    จังหวัดกาญจนบุรี 

 

   7. งบประมาณ   
            งบประมาณจากเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เพ่ือด าเนินงานโครงการสานรักครอบครัวสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง  โดยเบิกจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะหมวดอ่ืน ๆ ตั้งงบประมาณไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

1. ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่มของกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  ๕๐ คน ๆละ   
๗0 บาท/ มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๕๐๐  บาท   

 2.   ค่าอาหารว่าง จ านวน  ๕๐  คน ๆละ 2  มื้อ ๆละ  ๓๐  บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๐00.- บาท 
 3.   ค่าตอบแทนวิทยากร  2 ท่าน ๆ ละ  2 ชั่วโมงๆ ละ 600.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  2,400.-  บาท 
 4.   ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับการอบรม   เงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐บาท 

5.   ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  1,500.-  บาท 
 

จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๙๐๐   บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

8.  การติดตามและประเมินผล 
 -   การประเมินผลโครงการ โดยการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม 
 

9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.    ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ  ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการอยู่
ร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น  เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
 2.   ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ครอบครัวมีความรัก และ สามัคคี เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประโยชน์และมีความสุข  ตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัวเพ่ิมขึ้น 

๓. ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้เพ่ิมขึ้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในครอบครัวและชุมชน 

********************************************************* 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
    1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

**************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบจากหลาย ๆด้านที่ท าให้เกิดปัญหา เช่นผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้ครอบครัวเกิดความห่างเหิน ขาดความสามัคคี และไม่รู้จักการเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสม จึงเกิดผลต่อความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทย เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญ
ของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติถ้าหากน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะเกิดประโยชน์ทางตรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม เพราะ หากสถาบัน 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ย่อมส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เมื่อชุมชนเข้มแข็งย่อมท าให้ประเทศเกิดความ
สงบสุขโดยธรรมชาติของนักเรียนที่อยู่ในช่วง ๑๓-๑๘ ปี จะไม่ชอบการออกค าสั่ง หรือการบังคับ ดังนั้นการ
ปลูกฝังคุณธรรม ถ้าหากใช้วิธีการเดิม ๆ คือ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ย่อมไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์จึง
ต้องใช้วิธีการทางอ้อมในการสร้างเสริมคุณธรรม โดยใช้แรงจูงใจทางบวกให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นและภูมิใจใน
ตัวเอง การปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนย่อมเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นแรงจูงใจที่ดี  เพ่ือ
เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ชนชาวไทยดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้จัด
โครงการที่จะขยายหลักปรัชญาแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปสู่นักเรียนและชุมชนโดยให้นักเรียนที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการที่จะน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความตระหนักโดยปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในการเรียนรู้และน าองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือนน าแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ซึ่งจะเป็นรากฐานของการ
ด าเนินชีวิตให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการวางแผนการชีวิต และสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
แก่เด็กและ เยาวชน 
 ๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีแบบอย่างในการเรียนรู้และน าองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

3. เป้าหมายของโครงการ  
 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวจ านวน  ๒๐๐  คน 
 

4. สถานที่ด าเนินงาน  
 หอประชุมโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  หมู่ที่  ๑  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

  ขัน้ตอนการเตรียมงาน/การวางแผนโครงการ  
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  
 ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
 ๓. ประสานงานกับโรงเรียนและรับสมัครเด็กนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
 ๔ .เตรียมเอกสารแจกผู้เข้าอบรม  
 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแนวทางการด าเนินงานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๑. การจัดการอบรมโดยวิทยากร ในหัวข้อดังนี้ - ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
 ๒. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน  
                ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2564 
 

7. งบประมาณ 
ในการด าเนินงาน งบประมาณโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบิกจ่ายใน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังนี้  

๑. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน   ๒๐๐  คน ๆ ละ  ๖๐  บาท  เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐  บาท  
๒. ค่าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม ๒๐๐  คน ๆละ  ๒๕ บาท   ๕,๐๐๐  บาท 
๓. ค่าวิทยากร จ านวน  1  ท่าน บรรยายให้ความรู้  3 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๔. ค่าเอกสารและค่าวัสดุ เครื่องเขียน ๗๐๐ บาท  
๕. ค่าป้าย ๕๐๐.- บาท  

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

๑.  เด็กและเยาวชนน าแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
๒.  เด็กและเยาวชนมีการวางแผนการชีวิต และสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
๓.  เด็กและเยาวชนเป็นคนดีเป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานของ การศึกษาแห่งชาติ สังคมไทยเกิดความสงบ
สุขจากวิถีชีวิต โดยกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

9. การติดตามและประเมินผล  
. 

1. ประเมินจากการแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
**************************************************** 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่แก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต 
    1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
    1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้เด็กและเยาวชน 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างค่านิยมใหม่ ๆ ใน
การต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอนาคตของชาติต่อไป 

 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโนนกอก  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม  สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้เด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม      มีความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  50  คน    
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับ
ใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3 ด าเนินการตามโครงการ 
 4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  ต.หนองขาว  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 

6. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 - 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 

********************************************** 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1  การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
    

กิจกรรม  “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว” 
------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุตริตแห่งชาติ   ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี     พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  
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แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก

เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 2.2เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารงานของผู้บริหาร  สภาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
   

5. วิธีด าเนินการ 
 1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8  รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562- 2564 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
    อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

**************************************** 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

1.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

**************************** 
๑.หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานราชการ  ทั้งข้าราช  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง  มีความส าคัญซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎ  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ที่ต้องด าเนินการให้
ถูกต้อง  มีคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงได้ท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรขึ้น  โดยก าหนดให้มีรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีความโปร่งใส  ยุติธรรมในการ ซึ่งจะท าการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในกระบวนการด้านการสรรหาบุคลากร 
 ๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการด้านบุคคลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ 
 

๓. เป้าหมาย  
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา  และคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลเป็นไปตาม
กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยจัดท าค าสั่ง  ประกาศเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ 
 ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรรหา  คัดเลือกและรับผิดชอบในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดย
เทศบาลมีการจัดประชุมครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
 ๕.๓ ด าเนินการประกาศโดยเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม 
 ๕.๔ ด าเนินการประกาศผลการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562-2564 
 

๗. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

๘.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

๙. ผลลัพธ์    การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยเป็นมาตรการที่ด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ 
*************************************************** 
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โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุร ี
------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล   
   ข้าราชการ   พนักงาน   และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น       ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ 
และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวจึง  ซึ่งเห็นความส าคัญของการเชิดชูเกียรติของพนักงาน  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการท างานของพนักงาน  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ต่อ
  

2. วัตถุประสงค์    
 ๑  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 ๒ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 ๓ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว 
 ๔ เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

3. เป้าหมาย      
 ๑  คัดเลือกพนักงานพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล         
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
 ๒คัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  ๒  ครั้ง 
 3.จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  ๒  ฉบับ ( ๖ เดือนต่อ ๑ ฉบับ )  
 

4. วิธีการด าเนินการ    
 ๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒  เพ่ือให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
รบัทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ต าบลหนองหญ้าดอกขาวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น    
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 ๕.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
 ๕.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
 ๕.๗ ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ  2562-2564 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
7.งบประมาณ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด   เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
9.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1.เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรีมีความภาคภูมิใจในการได้รับ
การเชิดชูเกียรติ 
 2.เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรีมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
10.วิธีการประเมินผล   
 จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกเทศมนตรีต าบล
หนองหญ้าดอกขาว 

******************************************* 
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กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

****************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคั บบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2558  ลงวันที่ 28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2558           
ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

5. วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน เทศบาลเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า 
 5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า  พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบุคคล   เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

****************************************************** 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย  ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

โครงการส่งเสริมความซื่อตรงโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

---------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงาน
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการการส่งเสริมความซื่อตรง
โปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เพ่ือเป็นการสร้าง
ความซื่อตรง  ความโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 ๒.๒ เพ่ือให้การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย 
 ๒.๓ เพ่ือให้มีความซื่อตรง  โปร่งใสการการบริหารงานด้านพัสดุของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

๖. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562-2564 
๘. วิธีด าเนินการ 
 ๘.๑ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินการและร่วมกันก าหนดแนวทาง
มาตรการการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๘.๒ ด าเนินการตามมาตรการและแนวทางที่ก าหนดไว้และที่ร่วมกันพิจารณา 
 ๘.๓ การตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้  ความช านาญ  พร้อมทั้งมีการ
เปิดเผย ข้อมูลรายละเอียดการค านวณราคากลาง 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 เป็นมาตรการที่ป้องกันมิให้เกิดการสมยอมในการเสนอราคา  (ฮ้ัว) ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งได้ 

------------------------------------------------------------------------- 
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กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

2. วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
5. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1  บุคลากร กองคลัง  กองช่าง และส านักปลัด มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

**************************************** 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

1.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
***************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็ วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2.2  เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  และผู้ที่มาติดต่อราชการ  
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
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5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 5.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 5.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  5.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  5.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  5.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  5.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  5.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  5.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5.5   มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 5.6   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรื อระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

******************************************************** 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 2 ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    
 3 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
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5. วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่ต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
 2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

************************************************* 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

******************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้ บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของสังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
3. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  สังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
4. วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
สังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2 มีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 – 2564  
 

6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

**************************************** 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  

********************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่  8  มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่ งเป็นวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร า
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

3. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  จ านวน 10   คน 
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4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

5. วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ทราบ
ทั่วกัน เพ่ือด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก   แต่
ละหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 
1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นประธานในพิธี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  

9. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต 
 -   สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์ 
 -   สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 -   มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 

********************************************* 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

*************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธร รม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงาน เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
5. วิธีด าเนินการ 
 1 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
 3 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 4 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

********************************************* 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน 
 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
************************ 

1. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด  
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก เพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต จึงได้
ด าเนินการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ เป็น
ตัวอย่างในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส และการด าเนินชีวิต
ที่ยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั่วไป 
3. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
4. วิธีด าเนินการ 
 1.  ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.  มอบใบประกาศนียบัตร  
 3.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564  
6. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
8. ตัวช้ีวัด 
 เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
9. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ยึดแบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป 

************************************** 
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มิติที ่2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

โครงการอบรมคุณธรรม   จริยธรรม ให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

*************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยปัจจุบันการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการกับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นงานที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติเป็นประจ า  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือบริการประชนนั้น  จะต้อง
ปฏิบัติอย่างซื่อตรง ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ค านึงถึงพวงพ้อง  และปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อตรง  ตรงไปตรงมา  นั้น 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จึงได้จัดการอบรม เพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการปฏิบัติ
ราชการอย่างซื่อตรง  ซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้รับบริการ 
2.  วัตถุประสงค์   
 ๑.  สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
 ๒.  บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้รับบริการ 
 

3.  เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2   ประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3  ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4   แจ้งบุคลากรเพ่ือเข้ารับการอบรม 
 5.5   สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
6. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000  บาท  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 - 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้รับบริการ 

********************************************** 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายกรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้   การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงได้จัดท า
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใน
การช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีก
ทางหนึง่ด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

3. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว  

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงาน เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
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5. วิธีด าเนินการ 
 1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-48- 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร

งบประมาณ  การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

 3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาของทางราชการเพ่ือประโยชน์ 

กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
****************************************** 

1.หลักการและเหตุผล 
 ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความจริง  เป็นการสมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมี
ข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 
 ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มีกฎหมาย
รองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพ่ือ
รองรับ “สิทธิได้รู้” (right to know) ของประชาชน 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด  จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน  การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่าง เพ่ือประโยชน์กับประชาชนให้มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวได้ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐ 
 2.เพ่ือให้พนักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ. และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3.เป้าหมาย 
 

 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  ๒๖  คน 
 

4. วิธีด าเนินการ 
๑     เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๒     จัดเตรียมสถานที่เพ่ือเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
4. ติดตามประเมินผลโครงการ 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2562 - 2564 
 

6.สถานที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

7.งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.      พนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
2.      พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

******************************************* 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 

โครงการ    เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวพบประชาชนประชุมประชาคม 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
*************************** 

1.หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง   เพื่อให้สามารถดูแลทุกข์สุข   ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   ดังนั้นเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวจึงมีอ านาจหน้าที่อย่าง
กว้างขวาง   ไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น   แต่ยังมี
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   การพัฒนาเศรษฐกิจ   และสังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
คือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการ   เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
พบประชาชนประชุมประชาคมขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนวคิด   และสะท้อนถึงปัญหาที่
ต้องการได้รับการพัฒนา 

 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 และส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 
 ๒.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลหนองขาวทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวมากยิ่งขึ้น 
 ๓.เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  

๔.เพ่ือให้การพัฒนาตรงต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
๕.เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและความคุ้นเคยระหว่างเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวกับประชาชน 
 

3. เป้าหมาย 
 ประชาชน ต าบลหนองขาวในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๗,๑๑,๑๓   
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. ก าหนดแผนงานและโครงการ 
 2. เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาวเพื่ออนุมัติโครงการ 
 3.ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมให้ประชาชนในต าบลหนองขาวทราบ 
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6. สถานที่ด าเนินการ 
  ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  11 

 

7. งบประมาณ 
  งบประมาณ   10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
๒. ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อเทศบาลต าบล 
๓. เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
๔. ประชาชนได้รับประโยชน์ตามที่ประชาชนต้องการในการพัฒนามากท่ีสุด 
๕. ประชาชนได้ใกล้ชิดและได้รับความคุ้นเคยกับเทศบาลต าบลมากข้ึน 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑. นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
๒. รองนายเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
๓. ปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
๔. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
******************************************************** 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบ

ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

โครงการ  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
********************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบล  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ     ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว    
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  กับ
ประชาชนในพื้นที ่
 

3. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

4. วิธีด าเนินการ 
 5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 5.1 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
 5.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3454-0874   
 5.3 ทางเว็บไซต์  
 5.4 ทางไปรษณีย์ 
6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
 
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 8.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
  8.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 8.3  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

*********************************************** 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
********************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงขอตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    

5. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว    

******************************* 
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มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

********************* 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ   จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”  การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

3. เป้าหมาย 
 จ านวน  7 หมู่บ้าน ในเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    

4. วิธีด าเนินการ 
 5.1  ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3  ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564  

6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

*************************************************** 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบและการรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 

โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของของ เทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของของ เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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  3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์ สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 

**************************************************** 
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โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
******************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด   ของเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกป ี
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน    ให้นายกของเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
5. วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564   
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

************************************** 
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กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
******************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง การจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

3. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กอก  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

5. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

*********************************************** 
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มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
******************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบล   ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
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5. วิธีด าเนินการ 
 1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
 4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 - 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

************************************************ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ      
การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 
 

กิจกรรมการประกาศผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
****************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
5. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

*********************************************** 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ รายรับ 
– จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
****************************************** 

1 หลักการและเหตุผล 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

2. วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

5. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 – 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  เป็นเงิน  5,000  บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

9. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

******************************************** 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
*************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จึงได้
จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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 3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิก พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

5. วิธีด าเนินการ 
 1  จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2  ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว  เข้ารับการอบรม 
 3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

7. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  เป็นเงินทั้งสิ้น  200,000  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา    
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

****************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
3. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จ านวน  17  คน 
4. พื้นที่ด าเนินงาน 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
5. วิธีด าเนินงาน 
 1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ   
 2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาสภาเทศบาล   
เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
9. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

************************************************** 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
******************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
5. วิธีด าเนินการ 
 1  ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562 - 2564 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
********************************* 


