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ค าน า 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการ
ปูองกันการทุจริตส าหรับบุคลากรในองค์กรของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เป็นการยกระดับมาตรฐาน และสร้าง
ภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองบัวลายได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น และท าให้ประชาชนในท้องถิน่เกิดความมั่นใจในการท างานของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย อีกทั้งเป็นกลไก
ส าคัญในการปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้ด้วย 

  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) จะเกิดประโยชน์ใน
การน าไปใช้ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ในการปูองกันการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
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บทน า 
 

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวั ตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลต าบลหนองบัวลายอาจจ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑)การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินการของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
 
 
        แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย       ๑ 



แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผู้ขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิธีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒.หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจั ด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่งหรืออีกนัยหนึ่ง คือ พ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
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ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลหนองบัวลายจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  ๑)เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลต าบล     
หนองบัวลาย 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองบัวลายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองบัวลายเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) 
  ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

๔.เป้าหมาย 
  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติโดย
มิชอบ 
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  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล หนอง
บัวลายที่เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕) เทศบาลต าบลหนองบัวลายมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองบัวลายรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านักรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒) เทศบาลต าบลหนองบัวลายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  ๕) เทศบาลต าบลหนองบัวลายมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นเทศบาลต าบลหนองบัวลายต้นแบบ
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 25๖2– 25๖๔) 

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและ
ฝุายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

๑) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
๒ )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ พิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ
หน้าท่ี 
๓) มาตรการ “ส่ ง เสริมการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมของเทศบาลต าบล
หนองบัวลาย” 
๔) โครงการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
√ 
 
 
 

5,000 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
√ 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
√ 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

√ คือ
ด าเนิน   
การ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 1.2 การสร้าง 
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1)โครงการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
๒)โครงการส่งเสริม อนรุักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 
3)โครงการส่งเสริมครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง 
4)โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

๑) โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 
๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สั ง ค ม ใ ห้ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
๓) กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก
เยาวชนต่อต้านการทุจริต 
๔) โครงการยาวชนสัมพันธ์ เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

20,000 
 
√ 
 
 

5,000 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
√ 
 
 

5,000 
 

10,000 
 

20,000 
 
√ 
 
 

5,000 
 

10,000 
 

√ คือด าเนิน   
การ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

มิติท่ี 1 รวม 1 มาตรการ   ๑ กิจกรรม 
๑0 โครงการ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือป้องก้น
การทุจริต 

2.1แสดง
เจตจ านงทาง 
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

มาตรการแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลหนองบัวลายด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต 
 

√ √ √ √ คือ
ด าเนิน   
การ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบยีบ) 
2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี         
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ 
3) มาตรการ “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
๔)กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจดัหาพัสดุ” 
๕) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ - จัดจ้าง 
๖) กิจกรรมการจดับริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีม
กันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
7) มาตรการ “ยกระดับคณุภาพ
การบริการประชาชน” 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และการใช้
อ านาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1) มาตรฐานการยกระดับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
 
 
 

5,000 
 
 
√ 
 
 
 
 

5,000 
 
 
√ 
 
 
 

5,000 
 
 
√ 
 
 

 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย                 ๘ 



มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์

1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม 
2)กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือ
มีจิตสาธารณะ 
3)กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 

 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๑) มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 
2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
3) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
4)มาตรการก ากับการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหาบุคลากรใน
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

√ คือ
ด าเนิน   
การ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

มิติท่ี ๒ รวม 
๑1 มาตรการ 6 กิจกรรม          

- โครงการ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย                 ๙ 
 



มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1) มาตรการ “ปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย” 
๒) มาตรการก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 

5,000 
 
 

2,000 

5,000 
 
 

2,000 

5,000 
 
 

2,000 

 

 ๓.๒การรบัฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 

1) โครงการจัดเวทีประชาคม 
 
๒) มาตรการจดัการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย 
 
 
 
 

50,000 
 

5,000 

50,000 
 

5,000 

50,000 
 

5,000 

 

 ๓.๓ การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการของเทศบาลต าบลหนอง
บัวลาย 
2) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย 

5,000 
 
 
 

10,000 

5,000 
 
 
 

10,000 

5,000 
 
 
 

10,000 

 

มิติท่ี ๓ รวม 
3 มาตรการ 1 กจิกรรม         

2  โครงการ 
    

 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย               ๑๐ 
 



มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

๔.๑ มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1) โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี  
๒) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 
 

√ 
 
√ 
 

√ 
 
√ 
 

√ 
 
√ 
 

√ คือด าเนิน   
การ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ๔.๒ การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้
 
 

1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
๒) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงินของเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย 
๓) กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดซื้อจดัจ้าง 
 
 

√ 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 

√ 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 

√ 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 

√ คือด าเนิน   
การ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ๔.๓ การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎ ระเบยีบ กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล 
๒) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล 

20,000 
 
 
 

5,000 
 

20,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

 

 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย               ๑๑ 
 



 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๔ เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูา
ระวังการทุจรติ 
๒) กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจรติ 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

 

มิติท่ี ๔ รวม 
1  มาตรการ  6 กิจกรรม 

2 โครงการ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย       ๑๒ 
 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย       ๑๓ 
 



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
การที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง 
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย จึงจัดท าโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่       
ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.๕ ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 6.๖ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้นายกเทศมนตรีทราบ 
  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์ 
 10.2 ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร มีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุก
ขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองบัวลายจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 
  (1) ฝึกอบรมสัมมนา  
  (2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
  (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 6.2 ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 20,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 10.2 ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 
 
 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลหนองบัวลายได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า ประกอบกับมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุก
ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3.3 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล 
หนองบัวลาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 6.2 ประชุมคณะท างานฯ 
 6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.4 จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 6.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 6.6 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝุายบริหารเทศบาล ฝุายสภาเทศบาล ฝุายพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 10.2 บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้ น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองบัวลาย จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือปูองกันการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 6.2 ประชุมคณะท างานฯ 
 6.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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 6.4 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและใช้    
แอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6.6 จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 10.2 มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.3 รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –2560) มุ่ง
สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบโดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน 
ปี พ.ศ. 2564 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น เทศบาลต าบล 
หนองบัวลาย จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 6.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 6.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 10.2 มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.3 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 10.4 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่ผิด

กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิม
ปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดใน
การด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง”ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ 
พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้
ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประชาชนในพื้นท่ี ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาล และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตเทศบาลต าบล 
หนองบัวลาย 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 10.2 ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 10.3 สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย               23 
 
 



1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างด ี
         เทศบาลต าบลหนองบัวลาย จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง         

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน 
 6.2 ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จในชุมชน 
 6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงาน
ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการ
ปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่
มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและ
ยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น 
ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มี
รายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในชุมชน 
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย               25 



 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสม และสามารถสร้างรายได้ให้
ตนเอง 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 จิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติด
อยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา
ของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หาก
ได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้
เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตส านึกที่ดี จึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้เป็น
เยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด า เนินชีวิต จะช่วย
สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้าง
ปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
 3.2 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนและผู้ปกครอง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการด ารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม
ที่ด ี

 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความ
ดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่ อสัตย์สุจริต การยึดมั่นใน
ความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย               28 



6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

6.2 แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลต าบล 
หนองบัวลาย  
 6.3 ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  

6.4 ติดตามการด าเนินการ 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10.2 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้
มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้
เกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เยาวชนในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการด าเนินการ  
 6.2 จัดประชุมคณะท างานฯ 
 6.3 ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 
 6.4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลและกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 10.2 สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริตและเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 
 

 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ า ปุาไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะ
หมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมี
มากขึ้น ท าให้น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตส านึกของมนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญ และต้องได้รับการพัฒนา
ทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นก าลังใน
การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการเยาวชน
สัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของ
ชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ก าหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
 6.5 ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลและกองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 10.3 เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองบัวลายด้วย
การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่งสู่

การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ     ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองบัวลายจึงได้เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เองซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือ
หรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้บริหารจึงได้
ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนอง
บัวลายด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองบัว

ลายอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย สู่การ

รับรู้ของสาธารณชน  
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4. เป้าหมาย 
 4.1 การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 6.2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.3 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 6.5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 10.2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย               31 



องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ
ท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 3.2 เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และ
มอบหมายงาน 
อย่างเป็นธรรม 
 3.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้และปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 6.4 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
 6.5 ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6.6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 10.2 แนวทางปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 10.3 กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 10.4 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 10.5 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ที่ได้รับแต่งตั้งในการ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองบัวลาย และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 6.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 6.3 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
 6.4 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.5 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองบัวลาย และหัวหน้าส่วนราชการ 
 10.2 ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 
 10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 
 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี 
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ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง  เทศบาลต าบลหนองบัวลายจึงได้จัดท ามาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
 3.2 เพ่ือปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3.3 เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุม 
 6.2 จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 6.3 ประชุมคณะท างาน 
 6.4 ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 6.5 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6.6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 6.7 รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวลาย เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีมาตรการปูองกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 10.2 มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 6.2 รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 6.3 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.6 เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 10.2 มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลหนองบัวลายจึงได้จัดท ากิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของเทศบาลต าบลหนองบัวลายทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย จ านวน 4 
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย               37 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลหนองบัวลายครบทุก
โครงการ  
 
 

2.2.3สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็น
อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ 
โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่
ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 
เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติ 
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ภารกิจ ต้องค านึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 
 3.2 เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลมาปรับปรุงใน
การให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ
งานบริการสาธารณะ 
 6.2 ประชุมส านัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตรวจสอบได ้
 6.3 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ
อย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 6.4 ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหาร
และประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 6.6 ประชุมส านัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสาธารณชน 

10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 
 10.3 ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต 
สามารถตรวจสอบได ้
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
3.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อม่ันในองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
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 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 6.5 จัดให้มีปูายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 6.6 มีการน าระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
10.2 มีระบบการท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 10.3 ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
10.4 ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  

 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองบัวลายเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่เทศบาลต าบลหนองบัวลายต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ
ให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.4 ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 6.5 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

10.2 มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น เพ่ือเป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  
 3.2 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

6.2 แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ 
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6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน  
 6.4 ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของ 
ผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไปท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่ง
ความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นหนึ่ง
ในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
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 3.3 เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
3.4 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว

ลายมีค่านิยมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 
คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดตั้งคณะท างานฯ  
 6.2 ประชุมคณะท างาน 
  -ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 6.3 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

6.4 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6.5 เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

6.6 จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล 
หนองบัวลาย 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น  
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เป็นต้น   
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

6.5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6.6 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้
สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากร
จากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท า
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัย
จากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้
บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก และเป็นการเหมาะสมที่จะคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่
เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกร ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
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3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
 6.2 ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 6.3 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าเทศบาลต าบล 
หนองบัวลาย 

6.4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 10.2 ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหารจัดการ 
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ต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริต
หรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริ ตในทุก
รูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองบัวลายจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมหน่วยงาน 

6.2 ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
6.3 ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
6.5 ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6.6 รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย               47 



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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
10.2 ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 

 
 
 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่ วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองบัวลาย จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เทศบาลต าบลหนองบัวลายให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองบัวลายจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 6.2 รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
หนองบัวลายตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบล 
หนองบัวลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
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 เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้าง
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

3.2 เพ่ือมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองบัวลายรวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 

6.3 ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลหนอง
บัวลายให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 6.4 ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 6.5 เผยแพร่มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลหนอง
บัวลาย ให้สาธารณะชนทราบ 
 6.6 รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส 

10.2 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เพิ่มมากข้ึน  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
 3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3.2 เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3.3 เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3.4 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
หนองบัวลาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองบัวลายให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 6.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 6.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 6.4 จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
 6.5 ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
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 6.6 จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองบัวลายให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 10.2 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 10.3 จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 10.4 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบล
หนองบัวลาย 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ 

3.2 เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนด  

4.2 ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล 
หนองบัวลาย  

6.2 ประชุมคณะท างานฯ  
1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลต าบลหนองบัวลายต่อสาธารณชน 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
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6.3 ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
หนองบัวลาย 

6.4 รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 2,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
10.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง

ชัดเจน   
10.3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพความคิดเห็น
ความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมก าหนดแนวทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ
ร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงการจัดเวทปีระชาคมขึ้นเพ่ือ
จะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
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 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.4 เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 3.6 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 6.2 จัดเวทีประชาคม  
 6.3 สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6.4 สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการจัดเวทีประชาคม 
 10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 10.3 เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 10.4 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลายเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
ขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 4.1 ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 4.2 ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  
 6.2 ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 6.3 คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
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  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 6.4 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6.5 คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6.6 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 6.7 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 10.4 มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 10.5 มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

  
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 6.2 จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 6.3 เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 6.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 6.5 เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 6.6 เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 6.7 รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 10.2 เทศบาลต าบลหนองบัวลายมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลต าบลหนองบัวลายมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลหนองบัวลายให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3.3 เพ่ือเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 การติดตามและประเมินผล 
 6.9 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 10.2 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะ
ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการประพฤติมิ
ชอบหรือ 

การทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรของ 

องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3.3 เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและ 

ปูองกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 6.2 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 6.3 สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และปูองกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 10.2 มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 10.3 มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 10.4 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 10.5 เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย              63 
 
 



4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยั งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท า
ให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวลาย              64 



6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.6 เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 
6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 10.4 การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
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2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลายจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งเทศบาลต าบลหนองบัวลายได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึ งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาลก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเทศบาลต าบลหนองบัวลายได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
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 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
  
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่เทศบาล
ต าบล   หนองบัวลายได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกเทศมนตรีออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
มีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

10.2 มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบล
หนองบัวลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย 
 3.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบล
หนองบัวลายต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ ์
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
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 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบลหนอง
บัวลายต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
เทศบาลต าบลหนองบัวลายท าให้เกิดความโปร่งใส  
 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) 
จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ
การบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 3.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3.3 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ท า
การเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
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4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมี
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และ
ที่ท าการเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างใน
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น 
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แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวลายได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 6.2 ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกจิการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกส าคัญ
ที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล  
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4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  
 6.3 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  
 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 10.2 สมาชิกสภาเทศบาลสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 
 

4. การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่า
ส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล 
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รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็น
เรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  นอกจากนั้น
สภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปราม
การทุจรติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึง
ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 6.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 6.4 สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
 6.5 เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย   

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 10.1 มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะปูองกนัและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย  
 6.2 ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
 6.3 หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 6.4 หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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 6.5 สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 10.2 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
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