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ค าน า 
 

เทศบาลต าบลหนองควายไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการปอูงกนัการทจุรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม   
อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 

เทศบาลต าบลหนองควายได้พัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน า
หลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี ้

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เปูาหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 
5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 โครงการ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 6 โครงการ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 11 โครงการ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 3 โครงการ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 5 โครงการ 

ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

เทศบาลต าบลหนองควายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลหนองควาย จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เปูาหมายของ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

เทศบาลต าบลหนองควาย 
กันยายน 2565



สารบญั 
 

หน้า 

ค าน า  ก 

สารบัญ  ข 

ส่วนท่ี 1 บทน า          1 - 4 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

4. เปูาหมาย 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       5 - 7 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการแยกตาม 4 มิติ 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   8 - 60 

 



 
 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

ล าดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.  ผู้ บ ริ หา ร ด า เ นินการ  
ตามนโยบายของตนเองและ
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงอาจขัดต่อ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ต ามน โยบายของ
ผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบ
กฎหมายรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน น างานส่วนตัว 
มาท าในที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1)  โค ร งการ พัฒนาความรู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลหนองควาย 
3) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
4) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย 
การเลื่อนระดับ เลื่อนขั้น
เงินเดือน การมอบหมายงาน
ไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสม 
หรือมีการเรียกรับเงิน 

ปานกลาง 1. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบล
หนองควาย 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
การงบประมาณ การซ้ือจ้าง 
การบริหารพัสดุ และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1 .  ก า ร บ ริ ห า ร การ เ งิ น 
งบปร ะมาณ การ จัด ซ้ื อ    
จั ด จ้ า ง  ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ     
ไ ม่ เ ป็ น ไป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กฎหมาย  หรือ ไ ม่ เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงิน
ไม่เกิดประโยชน์แก่ราชการ 
2. น าทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

ปานกลาง 1.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส  
ในการบริหารงบประมาณ 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือ  
จัดจ้างประจ าปี 
3. มาตรการปูองกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองควาย 
4. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส 
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

4 การให้บริการสาธารณะและ
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล
บางกลุ่มหรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น 

ปานกลาง 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
เทศบาลต าบลหนองควาย 
2. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการทุจริตของเทศบาลต าบล
หนองควาย 
3. มาตรการบริหารจัดการกรณีได้ทราบ



 

 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จากผู้ติดต่อขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการหรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาต รฐาน เ ช่น  ใช้ เ วล า
ให้บริการนานกว่าที่ มีการ
ก าหนดไว้ 

หรือได้รับแจ้ง หรือตรวจพบการทุจริตของ
เทศบาลต าบลหนองควาย 

 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และหรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผลดังกลา่วจึงไดน้ าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่า
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 
2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   
57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน   
ข้ึนไป 

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อน 
ให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 



 

 
 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ิน และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ     
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน          
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองควายจึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการปูองกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าไปสู่       
การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองควาย         
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า   
ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน  
ข้ึนไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมคีะแนนดัชนกีารรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

(1) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองควายต่อสาธารณชน 

(2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองควายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองควายที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

(1) การทุจริตในเทศบาลต าบลหนองควายไม่มีหรือลดลง 

(2) เทศบาลต าบลหนองควายผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) หรือมีคะแนน 
ITA 90 คะแนนข้ึนไป (กรณีที่ผา่นเกณฑ์ ITA แล้ว) 



 

 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

(1) ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองควายไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน 

(2) เทศบาลต าบลหนองควายมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

(3) เทศบาลต าบลหนองควายมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบล
หนองควาย 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองควายที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

 
 
 

 



 
 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏบิตักิารป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลหนองควาย 

เทศบาลต าบลหนองควายได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 25 โครงการ ดังนี้ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วั ฒ น ธ ร ร ม
สุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่ 
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝุ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประ มว ลจริ ย ธ ร ร ม ขอ ง เท ศบ าลต า บ ล      
หนองควาย 
3) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
4) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
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10,000 
 
 
 

0 
 
 

10,000 
 
 

0 

10,000 
 
 
 

0 
 
 

10,000 
 
 

0 

10,000 
 
 
 

0 
 
 

10,000 
 
 

0 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ภ า ค ส่ ว น        
ในท้องถิ่น 

5) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองควาย 

0 0 0 0 0  

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแ ก่ เด็กและ

6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 0 0 0 0 0  



 

 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เยาวชน 

 รวม จ านวน 6 โครงการ จ านวน 20,000 บาท จ านวน 20,000 บาท จ านวน 20,000 บาท จ านวน 20,000 บาท จ านวน 20,000 บาท  
2. การบริหาร
ราชการด้ ว ย
ความโปร่งใส 

2 . 1  ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บรหิารงบประมาณ 
8) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลต าบลหนองควาย 
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 2.2 มาต รกา รส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

9) มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
10) กิจกรรมสร้า งความโปร่ งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
11) กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัด จ้าง
ประจ าปี 
12) มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของเทศบาลต าบลหนองควาย 
13) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
14) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลหนองควาย 
15) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน 
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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 2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

16) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลหนองควาย 
17) มาตรการออกค าสั่ งมอบหมายของ
เทศบาลต าบลหนองควาย 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 รวม จ านวน 11 โครงการ จ านวน 35,000 บาท จ านวน 35,000 บาท จ านวน 35,000 บาท จ านวน 35,000 บาท จ านวน 35,000 บาท  

3 . ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บท บาท และ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล
ต าบลหนองควาย 
19) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลหนองควาย 
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนอง เรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

20) มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ของเทศบาลต าบลหนองควาย 

0 0 0 0 0  

 รวม จ านวน 3 โครงการ จ านวน 25,000 บาท จ านวน 25,000 บาท จ านวน 25,000 บาท จ านวน 25,000 บาท จ านวน 25,000 บาท  
4 . ก า ร
ยกระดับกลไก
การตรวจสอบ
การด าเนินงาน
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4 . 1  ก า ร จั ด ว า ง ร ะ บ บ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

21) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 
22) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
23) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง     
การทุจริตของเทศบาลต าบลหนองควาย 

0 
 

0 
 

13,000 

0 
 

0 
 

13,000 

0 
 

0 
 

13,000 

0 
 

0 
 

13,000 

0 
 

0 
 

13,000 

 

 4.2 การส่ง เสริมบทบาท   
การตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

24) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

25) มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือ
ได้รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
เทศบาลต าบลหนองควาย 

0 0 0 0 0  

 รวม จ านวน 5 โครงการ จ านวน 23,000 บาท จ านวน 23,000 บาท จ านวน 23,000 บาท จ านวน 23,000 บาท จ านวน 23,000 บาท  

รวมทั้งสิ้น จ านวน 25 โครงการ จ านวน 103,000 บาท จ านวน 103,000 บาท จ านวน 103,000 บาท จ านวน 103,000 บาท จ านวน 103,000 บาท  

 



 
 

 

ส่วนที่ 3  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 

ล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข     
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่ เกิดข้ึนเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ          
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข       
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บคุลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินกระท าผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระ เบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถ่ิน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลหนองควาย จ านวน 50 คน 

 



 

 
 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 

2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 

3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

4) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

6) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน 10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น  
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลหนองควายมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 

 

 

 

 



 

 
 

ล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองควาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลต าบลหนองควายได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองควาย      
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมดังกลา่ว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผดิทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรา้ยแรง
แห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าทีแ่ละไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลหนองควายจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล  
หนองควาย” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่       
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองควาย เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ    
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน 
และต่อสังคม ตามล าดับ 

5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 50 คน 

 



 

 
 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 

2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กร 
และสาธารณชน 

3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 

4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 

5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ     
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  แห่งพระราชบัญญัติ     
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 

6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 

7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  มีความรู้  
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบล
หนองควายปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองควาย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 



 

 
 

ล าดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่     
ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความส าเร็จ   
ขององค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

เทศบาลต าบลหนองควายจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นล าดับที่ดีของสังคม ยึดมั่น  
ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความส าเร็จขององค์กร  
อย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เทศบาล
ต าบลหนองควาย 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองควาย จ านวน 50 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 

4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 

6) รายงานผลการด าเนินการ 

7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 



 

 
 

7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

จ านวน 10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

บุคลากรน าหลักคุณธรรมจรยิธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ล าดับท่ี 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองควายจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองควายมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
สอดส่องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่  
ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ทั่วไป เฝูาระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
ของเทศบาลต าบลหนองควาย จ านวน 50 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 

2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 

3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้าน     
การทุจริต 

4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เ ช่น แผนพับ     
จดหมายข่าว วีดิทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 

5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสั งกัดได้รับทราบ   
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 

2) คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป 
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป 
เฝูาระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ล าดับท่ี 5 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงานและสงัคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเ สียสละ    
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่    
เทศบาลต าบลหนองควาย ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองควาย
อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลหนองควายจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต        
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองควาย โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ       
เพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์  และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง   
และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล 
หนองควาย 

2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองควายตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบล     
หนองควาย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองควาย 

2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 



 

 
 

3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ผ่าน     
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

4) รายงานผลการด าเนินการ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านัก/กอง ในเทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ผลผลิต 

จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล
หนองควายได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผลลัพธ์ 

ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลหนองควาย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

ล าดับท่ี 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ น      
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จั ดการศึกษา     
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
อย่างมีความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม          
และความต้องการภายในท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลหนองควายได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนที่ดี 
ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม 
ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้ เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น        
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่       
และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

4) เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้าน
การทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองควาย จ านวน 60 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 



 

 
 

1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตร    
ต้านทุจริตในโรงเรียน 

2) จัดประชุมคณะท างานในการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ แนวทางการด าเนินงานในการ        
เตรียมความพร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 

4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 

5) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 

6) สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

นักเรียนช้ันอนุบาลได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ 

1) จ านวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลน าความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและน ามาประยุกต์ใช้        
ในชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 

2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ด าเนินชีวิต 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

ล าดับท่ี 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง         
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองควายเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงด าเนินโครงการ เสริมสร้างความโปร่งใส  
ในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการ
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

3) เพื่อปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลหนองควาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2) ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสด ุ



 

 
 

2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชน  
ได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 

3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 

5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ   
เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

7.1) ผลการด าเนินโครงการ 

7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 

7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

2) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  

ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี 8 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลหนองควายมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้ งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบล
หนองควายจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองควายได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองควายเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองควาย 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้     
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ฯลฯ 

2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด 

3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ      
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 



 

 
 

1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2) ประชุมคณะท างานฯ 

2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
เทศบาลต าบลหนองควายต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน 
ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่ นๆ และช่องทางที่
หลากหลายใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตาม      
การด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หรือรายงานผลการส ารวจ   
ความพึงพอใจการให้บริการ E – Service 

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บคุคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต       
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
การให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์    
ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมลูสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองควาย 

4) รายงานผลการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองควายให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 



 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านัก/กอง/ส่วน/ฝุาย ในเทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลหนองควายและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี ้

1.1) ข้อมูลพื้นฐาน 

1.2) การบริหารงาน 

1.3) การบริหารเงินงบประมาณ 

1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด 

4) ก ากับตดิตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพรข้่อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองควาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ล าดับท่ี 9 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการ    
ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวัง
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดี   
หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ  
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร 
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม 
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลหนองควาย
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบคุคลของเทศบาลต าบลหนองควาย 



 

 
 

2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

3) เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบคุคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัต ิ

3) จัดต้ังคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 

5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 

- มาตรการปูองกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 

- มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ   
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

- มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

- มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 

- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

ฯลฯ 

6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

7) ด าเนินการตามมาตรการ 

8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 



 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 

ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองควายลดลง 

 

ล าดับท่ี 10 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่ ง             
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิ ดแรงกระตุ้น   
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลต าบลหนองควายได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ   
หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บงัคับบญัชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาล
ต าบลหนองควายจึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ      
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเ งินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ        
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 



 

 
 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่       
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 

ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี 11 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด           
กับประชาชนเทศบาลต าบลหนองควายจึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ”       
เพื่อปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 



 

 
 

3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง      
ในปีงบประมาณถัดไป 

5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ 

2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชนอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับท่ี 12 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561          
ได้ก าหนดการด าเนินการเพื่อปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองควายให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อปูองกันมิให้เกิดการด าเนินการ   
ที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลต าบลหนองควาย” 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) เพื่อปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 



 

 
 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลหนองควาย และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
ในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ      
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) ด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับท่ี 13 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง        
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส 
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย    
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 



 

 
 

1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 

2) เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) บุคลากรของหน่วยงาน 

2) ประชาชน 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยก าหนดข้ันตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังข้ันตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 

4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 

5) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการลดลง 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับท่ี 14 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
หนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการ     
ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวัง
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดี      
หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง ทั้งนี้การเพิ่มข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะ



 

 
 

อย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบล
หนองควาย 

3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองควาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.4) ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการ        
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย       
หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 



 

 
 

7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ล าดับท่ี 15 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลหนองควายให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกัน
การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองควายบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตตามหลัก        
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองควาย 



 

 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน   
การทุจริต วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 

3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 

6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 

7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกัน     
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบล     
หนองควาย พ.ศ. 2566 – 2570 



 

 
 

ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลหนองควายมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี 16 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองควาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า    
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง  
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ      
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ



 

 
 

ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ   
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ        
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด 

เทศบาลต าบลหนองควายจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง  นายกเทศมนตรีต าบลหนองควายกับปลัดเทศบาลต าบล     
หนองควาย และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปีเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองควาย 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลง    
การปฏิบัติราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว
บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ  
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด        
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี ้

 

1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 

1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2) ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



 

 
 

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 

- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
เป็นต้น 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด         
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     
ของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล      
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

7) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลหนองควาย 

 

 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 

ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับท่ี 17 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย   
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี ้ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมักจะประสบ



 

 
 

ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริกา รเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ          
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลหนองควาย 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

4) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลต าบลหนองควาย 

 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้า    
ส่วนราชการ เป็นต้น 

2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 



 

 
 

3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองควายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ล าดับท่ี 18 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลหนองควายมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบล



 

 
 

หนองควายจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองควาย        
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลหนองควาย และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 

2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 

3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อ
การตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

- การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 

- การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 

 

1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

1.3) เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินให้สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน 

1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถ่ินตามขั้นตอนต่อไป 



 

 
 

1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน 

1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสาธารณชนทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้ นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถ่ิน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน 25,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝาุยอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน       
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ 

2) เทศบาลต าบลหนองควายมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ผลลัพธ์ 

เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี 19 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธ์ิผลตามเปูาหมายหรือไม่ 



 

 
 

ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน มีการขับเคลื่อน          
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
หนองควาย 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลหนองควายให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3) เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลหนองควาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 

(2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2 คน 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2 คน 

(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองควายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



 

 
 

(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองควายปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย    
แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองควาย 

(3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลหนองควายส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

(4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลต าบลหนองควายมอบหมาย 

5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน     
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 

9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองควาย 

ล าดับท่ี 20 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 



 

 
 

เทศบาลต าบลหนองควายเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทาง    
การตดิตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียนและข้ันตอนให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองควายให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก และเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองควาย 
เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

- ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบล     
หนองควาย 

- ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียนและข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

- ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ 

- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด า เนินการแก้ไขข้อร้องเรียน  
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 



 

 
 

- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน     
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 

- จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 

4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองควาย
ให้ทุกหน่วยรับทราบและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องรอ้งเรยีน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข       
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 

9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียนและกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 

4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรยีน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองควายให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มิติที่ 4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ล าดับท่ี 21 



 

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  
และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดงันั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมมีาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
หนองควายเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความ เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

3) เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีการด าเนินการ 

1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ    
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ 
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ    
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร          
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 



 

 
 

3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง    
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลหนองควายให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน       
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และปูองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ผลลัพธ์ 

1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 

 

 
 
 
 

ล าดับท่ี 22 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 



 

 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสีย่ง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ ผ่ านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เปน็เรือ่งๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ      
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเปน็องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด 
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจน     
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4) เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลหนองควายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 



 

 
 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบ  
ของการควบคุมภายใน : ปค.4) 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกัน      
การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 

ผลลัพธ์ 



 

 
 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตเทศบาลต าบลหนองควายลดลงร้อยละ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับท่ี 23 



 

 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการ
ประเมิน ITA ไปก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า     
ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ     
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ       
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์        
ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองควายจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถ่ินเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบล      
หนองควายเพื่อเป็นปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนในองค์กร 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองควาย 

2) เพื่อปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลต าบลหนองควาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลหนองควายทุกหน่วยงาน (ส านักงาน/กองงาน/กลุ่มงาน) 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 

2) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการ   
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 



 

 
 

5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง      
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถ่ิน และช่องทางอื่นๆ 

6) มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
อย่างเคร่งครัด 

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน 13,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ    
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

ผลลัพธ ์

เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลหนองควายลดลง 

 

 

 

 

ล าดับท่ี 24 



 

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร     
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข     
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้      
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด    
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ิน
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองควาย เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองควายได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองควายให้มีความพร้อม            
ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าโครงการ/แผนงาน 

2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเปูาหมาย ฯลฯ 

4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 



 

 
 

5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน 10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองควายมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองควายบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ล าดับท่ี 25 



 

 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล
ต าบลหนองควาย 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่ง ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ        
การปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

เทศบาลต าบลหนองควายมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ส่งเสริมให้          
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองควาย 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 

3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองควาย 

5. วิธีด าเนินการ 

1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 

3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 



 

 
 

6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการ    
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี ้

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 

(2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 

(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 

(4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 

และประกาศเผยแพรก่ระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (i30) 

11) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 


