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เรื่อง  การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

*********************** 
  ตามที่ เทศบาลต าบลหนองแวง ได้ประกาศการบังคับใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี    
(พ.ศ.2561 – 2564)  ลงวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2560 ตามกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร  ส่งผลให้การบริหารงานมีความโปร่งใส  
จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล และลดปัญหาการทุจริตได้  ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น  ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองแวง 

  ประกอบกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท าแผนป้องกันการ
ทุจริต และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อป้องกันการทุจริต ดังกล่าว ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึง
ขอประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นต้นไป รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 
ปรากฏแนบท้ายฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที  12  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                         
 

       (นายสมหวัง  ตอนรัมย์) 
   นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง 

 
 
 
 



ค าน า 
   
  การทุจริต เป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าต่อการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  ตลอดถึงการ
บริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริต  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐ  ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม  ต้องอาศัยการประสานร่วมมือทั้งภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม   เพ่ือร่วมกันพัฒนา  ปรับปรุงระบบ  การ
บริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ  ความ
มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
  โดย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ขยายกรอบเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลหนองแวง ได้
จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขยายกรอบเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้    
             มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ส าหรับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ขยายกรอบเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้ และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองแวง  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขยายกรอบเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
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                                                                                                เทศบาลต าบลหนองแวง 
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ส่วนท่ี 1 
 

     บทน า 
 

1.วิสัยทัศน์  (VISION) 
“ภายใน ๕ ปี ต าบลหนองแวงจะเป็นชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปการทั่วถึง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม“ 
  พันธกิจ (Mission) 

– พัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับผังรวม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม เพ่ือให้
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

– อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า บริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

– เพ่ิมศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

– พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลหนองแวง ให้ได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

– ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
– พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้การบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันลักษณะการ
ทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
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๕) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดคามหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างคามร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของรัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เ พ่ือให้ตนเอง
ได้รับสิทธิ์ในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๓.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เก้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index -CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด 
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โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International -IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก 
๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก๑๖๘ 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption -UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท า
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม    ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index -CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index -CPI) 
ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนว 
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ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๔. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองแวง 
๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายบริหารและบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's  participation) และตรวจสอบ (People' saudit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองแวง 
๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการ ของเทศบาล

ต าบลหนองแวง 

๕. เป้าหมาย 
๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง รวมถึงประชาชน

ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด 

๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง ที่มี
ความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕)  เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาดมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๖. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง รวมถึงประชาชน

ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti -Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) เทศบาลต าบลหนองแวง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลหนองแวง  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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๕) เทศบาลต าบลหนองแวง  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนท่ี 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ขยายกรอบเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
(บาท) 

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖3
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖4
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
 

1.1 กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองแวง 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  

1.2 มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ Conflict of Interest” 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  

1.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนต าบลหนองแวง (โตไปไม่
โกง) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00  

1.4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00  

1.5 โครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

1.6 มาตรการการเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันโดยภาคประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖3
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖4
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหตุ 

2. ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 

2.1 มาตรการ ด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลหนองแวงว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่  โดยมิชอบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.2 ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองแวง 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.3 ยกระดับคุณภาพการบริการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.4 มาตรการการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.5 มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.6 สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.7 กิจกรรม การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖3
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖4
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหตุ 

 2.8 มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.9 มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศบาล ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.10 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  

2.11 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.12 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

2.13 กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนอง
แวง 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

2.14 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖3
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖4
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหตุ 

๓. สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

3.1 โครงการจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราว ร้อง
ทุกข์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

3.2 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

3.3 กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบลหนองแวง และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

3.4 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

4. พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิง
รุก 

4.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

4.2 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

4.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
(บาท) 

ปี ๒๕๖2
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖3
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖4
งบประมาณ

(บาท) 

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหตุ 

 4.4 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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ส่วนที่ ๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๑ – ๔  
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โครงการที่  1  
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม 
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ ยากจน
ของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น ให้ผลการ
ด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกัน
ก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนา ราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจน อย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิค
วิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิต ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อม
ของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  

เทศบาลต าบลหนองแวง จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์ เผยแพร่
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนและประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง   
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการท าขนมไทยให้กับคนยากจนและประชาชนที่สนใจในเขต

เทศบาลต าบลหนองแวง  
๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
๓.๔ สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  

๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรท าขนมไทยให้กับผู้ร่วมโครงการ  
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
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5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
10,๐๐๐.- บาท ต่อปีงบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เทศบาลต าบลหนองแวง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรท าขนมไทย  
๑๐.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
๑๐.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
๑๐.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองแวง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การ ส่งเสริมราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง และจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ  ทุกระดับ             
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓  (พ.ศ. 
๒๕๖1 – ๒๕๖5) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ 
ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล   จริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้ระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การจัดหาคู่มือการ ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากร ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา 
เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤต ิมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์  

2.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองแวง  
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

2.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลการมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองแวง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  

6. วิธีด าเนินการ  
6.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
6.๒ จัดท า (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
6.๓ ตรวจสอบความถูกต้อง  
6.๔ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
6.5 แจกจ่ายให้แก่บุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
5,๐๐๐.- บาท ต่อปีงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
หนองแวง  ได้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
โครงการที่  3 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ Conflict of Interest” 
 2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงาน 
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ภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้
หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริต คอร์รัปชั่น  โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม 
หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ 
การบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ยูงจึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest)” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์  ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบใน
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  
 3.วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แก่ 
บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก 
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ  Conflict  

of Interest  
 5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ  

1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
2. ออกแบบกิจกรรม  
3. จัดเตรียมเอกสาร  
4. ด าเนินการจัดประชุม  
5. สรุปรายงานการประชุม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระยะ 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
5,๐๐๐.- บาท ต่อปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด  ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
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โครงการที่  4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลหนองแวง (โตไปไม่โกง) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่ 
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม ต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ  ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลหนองแวง พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการ สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองแวง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝัง  จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรัก
ความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะ  ถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย
ชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และ ค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าการใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วน ตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

3. วัตถุประสงค์  
3.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต  
3.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันในการ

โกง ทุกรูปแบบ  
3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ  

รักษาประโยชน์ส่วนรวม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เชิงปริมาณ  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด จ านวน ๒๐๐ คน  
เชิงคุณภาพ  

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ี  ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  

6. วิธีด าเนินการ  
6.๑ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
6.๓ ด าเนินการตามโครงการ  
6.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
๑0,๐๐๐.- บาท ต่อปีงบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองแวง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 10.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก  
รูปแบบ  
 10.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม 
 
โครงการที่  5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  

 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง

เพลิดเพลิน ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึง ด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตที่ เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย 
หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด  

เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคน
ที่ม ีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก และ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้า ท า กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ  ตนเองพร้อมมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้  พร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความ เจริญก้าวหน้าและมั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มี ศีลธรรม และมีค่านิยมใน
การด าเนินชีวิตที่เหมาะสม  

โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ 
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มี  ทักษะ
ในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดี  งามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้วยความเกื้อกูลและประกอบ  อาชีพที่สุจริต การพัฒนา
จิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนา  ปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้
จริง รู้เท่าทันทางเจริญ ทางเสื่อม ปัจจัยที่เก่ียวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไข ปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง
ด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มชีีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
 3. วัตถุประสงค์  

3.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด 
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  

3.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันใน

สังคม  
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3.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วน

ร่วม  
3.๕ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เดก็นักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  

6. วิธีด าเนินการ  
6.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
6.๒ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
6.๖ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.๗ ด าเนินการตามโครงการ  
6.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
50,๐๐๐.- บาท ต่อปีงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็ก  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
10.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
10.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
 โครงการที่  6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร 
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก ในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาการ  เรื้องรังที่มี
ส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว  ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน ที่สุดนั้น ต้องน าหลัก 
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ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน ไทย ร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งนี้กลไกการน าหลักธรรมาภิ
บาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่ง ได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร ต่างๆของรัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิ
บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หลัก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการ มีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ 
จะต้องค านึงถึงกรอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือ
สร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง จึงได้จัดท า  โครงการ
บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง

หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  
3.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง มีความรู้ ความเข้าใจ และให้

ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3.๓ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลัก

และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
3.๔ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง สามารถน าองค์ความรู้ ต่างๆ 

ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลหนองแวง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  

6. วิธีด าเนินการ  
6.๑ เพ่ือจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
6.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
6.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
6.๔ จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
6.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง หลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาล
ต าบลหนองแวง  

10.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง มีความรู้ ความเข้าใจและให้ 
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

10.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก และ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  

10.๔ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด สามารถน าองค์ความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มิติที ่๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
โครงการที่ ๑  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองแวง  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัด กั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการ บริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลหนองแวง  จึง
ได้จัดท ามาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลหนองแวง  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ ชอบ” ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับ  เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติ  มิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย  

๓. วัตถุประสงค ์ 



๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง ของเทศบาลต าบลหนองแวง  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของการ  ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลหนองแวง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  

๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า 

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ 

หน้าที่โดยมิชอบ  
๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ  

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ มั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองแวง  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด  

ร้อยละของเรื่องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์  

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่
 
โครงการที่ 2  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล

หนองแวง  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่
มี มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ  ความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ  และ



ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย  ก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมิน
ดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ 
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ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ ชอบ  โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตาม หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่ง 
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือ ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง ที่มีค าครหา ที่
ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก พิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี  คุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างาน ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือ ความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับคนที่ท างาน ในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
ความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองแวง ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้เทศบาลบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งใน  การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  ยังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองแวง  

ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลหนองแวง   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ  
๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ของเทศบาลต าบลหนองแวง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  



๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองแวง   
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
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๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองแวง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ของเทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด จ านวน ๑ ฉบับ  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  

  - การบริหาราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง  มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน การทุจริตของ
บุคลากรได้  

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแวง 
 
โครงการที่ 3  
๑. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘  
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ  และ
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้  

ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลต าบลหนองแวงโนน  จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติใน
การให้บริการสาธารณะ บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด  โดยน าแนวทางตาม หลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก ด้านเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ  เชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ



ได้รับการบริการจากภาครัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้อง  เป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
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ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง จึง
จัดท ามาตรการ“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” โดยให้มีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน มีระบบ การ
ป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วย
ในการปฏิบัติงาน มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการธารณะแก่ประชาชน รวมถึงการอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม่  เลือกปฏิบัติ 
ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองแวง มีความเป็นธรรม โปร่งใสยิ่งขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาลต าบลหนองแวง ปฏิบัติงานในการ 

ให้บริการสาธารณะอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ เกิดความพึงพอใจสู งสุดต่อคุณภาพการให้บริการ 

สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองแวง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้มารับบริการสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๕. พ้ืนที่
ด าเนินการ เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  

5. วิธีด าเนินการ  
5.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็น 

มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น ระบบบัตรคิวในการให้บริการสาธารณะ ระบบการ  
ให้บริการออนไลน์ ระบบการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นต้น รวมทั้งการอบรมให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพไพเราะต่อผู้มารับบริการ  

5.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ด าเนินการให้
ผู้ มาใช้บริการทราบอย่างชัดเจน  

5.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ อาทิเช่น จัดให้มีกล้องวงจรปิด เป็นต้น  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  ในเทศบาลต าบลหนองแวง  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
โครงการที่  4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหาราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์กับประชาชนและการ 
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ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และกฎหมายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลหนองแวง 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  เทศบาลต าบลหนองแวง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 

10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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 โครงการที่ 5  

๑. ชื่อโครงการ/มาตรการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองแวง  เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่ เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนา ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป    

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยการบริหารกิจการ บ้านเมือง
ที่ดี และการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด  ประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และ ตรวจสอบการท างานได้ จึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง   
๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  มีรูปแบบ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

ที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน 

บุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง  

ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง จ านวน ๑ มาตรการ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/ เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล  
๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  



๖.๕ สรุปผลการด าเนินงานการบริหารงานบุคคล  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
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๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ายอ านวยการ (งานการเจ้าหน้าที่)  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองแวง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ผลผลิต  
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง จ านวน ๑ มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง  สามารถปฏิบัติงาน เป็นไปตาม

มาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐  
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแวง มีความพึงพอใจต่อ ระบบและ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓  
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง  มีความโปร่งใส สามารถ ป้องกันการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

โครงการที่ 6  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการ
สาธารณะแบบมี ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กร
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติสืบไป  

ด้วยเหตุนี้เทศบาลต าบลหนองแวง  จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต 
สาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสาน
ประเพณ ีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือ สังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชนต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

สาธารณชนต่อไป  



๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม

กิจกรรมเชิด ชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอ

ผู้บังคับบัญชา  
 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  
 ๘. งบประมาณด าเนินการ  

5,๐๐๐.- บาท ต่อปีงบประมาณ  
 ๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลต าบลหนองแวง 
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง
กับประชาชน 

 
โครงการที่ 7  
๑. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการ“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ 

ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ  และ
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลหนองแวง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลต าบลหนอง
แวง จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ บริการประชาชนให้
เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตาม หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลัก



เสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก ด้านเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สถานะของบุคคล สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความ เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการ โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน 
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ราชการต้อง เป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง จึงจัดท ามาตรการ“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” โดยให้มีการ
ใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน มีระบบ การป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการธารณะแก่
ประชาชน รวมถึงการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม่ เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองแวง 
มีความเป็นธรรม โปร่งใสยิ่งขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาลต าบลหนองแวง ปฏิบัติงานในการ 

ให้บริการสาธารณะอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อคุณภาพการให้บริการ 

สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองแวง 
  ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้มารับบริการสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  
 ๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น ระบบบัตรคิวในการให้บริ การสาธารณะ ระบบ
การ ให้บริการออนไลน์ ระบบการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นต้น รวมทั้งการ
อบรมให้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพไพเราะต่อผู้มารับ
บริการ  

๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ด าเนินการให้
ผู้ มาใช้บริการทราบอย่างชัดเจน  

๖.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ อาทิเช่น จัดให้มีกล้องวงจรปิด เป็นต้น  

 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

 ๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  ในเทศบาลต าบลหนองแวง  

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
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 โครงการที่ 8  

๑. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการ “สร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของผล

การ บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ 
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลหนองแวงโนนสะอาด ได้ให้ความส าคัญการพิจารณาความดีความชอบ หรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การใช้
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึง  เป็นที่มา
ของกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 ๓. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลต าบลหนองแวง  มีความ 
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาล (ข้าราชการ) ของเทศบาลต าบลหนองแวง  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
 ๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนอง
แวง   

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของเทศบาลต าบลหนองแวง  
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนอง

แวง  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้  ค าปรึกษาและ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนอง
แวง  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ  พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลหนองแวง  

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลต าบลหนองแวง พิจารณา ทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
เทศบาลต าบลหนองแวงเสนอมา  
 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ในแต่ละปีจะอยู่ในช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคม ถึง 
เมษายน และ เดือนกันยายน - ตุลาคม  
 ๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  



 ๙. ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายอ านวยการ (งานการเจ้าหน้าที่) ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองแวง  

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
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โครงการที่ 9  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลหนองแวง”  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน การ

ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง  ข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ ระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่  เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และ วัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ  ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ  เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองแวง  จึงได้จัดท ากิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองแวง” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
 ๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 

๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง)  น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 ๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  

 ๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกภาคส่วนราชการะหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร  

ท้องถิ่น ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมือง
ที่ดี  

๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกภาคส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  



 ๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 ๙. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลหนองแวง  
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 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
โครงการที่ 10  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี”  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจักท าทะเบียนคุมรายจ่ายของเทศบาลต าบลหนองแวงเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาล  จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากร
ฝ่ายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองแวง  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  
ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเงิน
ประจ าปี  และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือ
เป็นเรื่องส าคัญที่เทศบาลต าบลหนองแวงจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลหนองแวง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  

และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองแวง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองแวง 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2561-2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองแวง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองแวง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามระเบียบ  ประกาศ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 



 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ 
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 มิติที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 โครงการที่  1 
 ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว/ร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 ๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ แล้วแจ้ง
ให้ผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดท ากิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ  
 ๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ

มาปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค 

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกราย  
๕. พื้นที่ด าเนินการ   
 เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  
๖. วิธีด าเนินการ  
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองแวง  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
โครงการที่ 2  
๑. ชื่อโครงการ/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง 



๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
เทศบาลต าบลหนองแวง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ หนึ่งที่

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็น หน้าที่ของ 
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เทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ  บริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การ  ด าเนินงาน
ของเทศบาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ งานซื้อ งานจ้างต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นโครงการ
เล็ก หรือโครงการใหญ่ๆ ก็ดี ฯลฯ ล้วนต้องด าเนินในรูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนนั่นเอง ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงออกถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน เทศบาล
ต าบลหนองแวง จึงได้จัดท ามาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้าน การพัสดุ 
ขึ้น  
 ๓. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลอย่างแข็งขันส าหรับการท างานของ
เทศบาล ป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลหนองแวง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง  จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่  
- หมู่ที่ ๑ บ้านปากช่อง 
- หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง 
- หมู่ที่ ๓ บ้านหงอนไก ่
- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหว้า 
- หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเยา 
- หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง 
- หมู่ที่ ๗ บ้านปากช่อง 
- หมู่ที่ ๘ บ้านศรีทายาท 
- หมู่ที่ ๙ บ้านราษฎร์รักแดน 
- หมู่ที่ 10 บ้านแท่นทัพไทย 
- หมู่ที่ 11 บ้านไผทรวมพล 
- หมู่ที่ 12 บ้านใหม่หนองแวง 
- หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หนองหว้า 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  

๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลหนอง

แวง  อย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลหนองแวง  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลหนองแวง  ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น เป็นการกรรมการเปิดซองสอบราคา 
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการ  



๖.๒ มีการฝึ กอบรมตัวแทนประชาคมหมู่ บ้ านใ ห้มีความรู้ ความเข้ า ใจ เรื่ องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจและจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
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๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 ๙. ผู้รับผิดชอบ  
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลต าบลหนองแวง  

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

หนองแวง  
๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ 

การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

โครงการที่ 3  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน /ร้อง

ทุกข์ รับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ แล้วแจ้ง
ให้ผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดท ากิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ  
 ๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ

มาปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค 

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกราย  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  
 ๖. วิธีด าเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
 ๘. งบประมาณด าเนินการ  



ไม่ใช้งบประมาณ  
 ๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองแวง  
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
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๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 มิติที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 โครงการที่  1 
 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และ

สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว  การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการ  ปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา  วิธีการตรวจสอบ
ของสภา  การตั้งกะทู ้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ เต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต  

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงาน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
 3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 4. เป้าหมาย  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแวง  
 5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลหนองแวง 
 6. วิธีการด าเนินงาน  

1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้

ในข้อบังคับการประชุม สภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  



3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฎิบัติการ ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 7. ระยะเวลาด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
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 8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กิจการสภา  เทศบาลต าบลหนองแวง 

 10. ผลลัพธ์  
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกต้องไปตาม ระเบียบ กฎหมาย  
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 

โครงการที่ 2  
๑. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน

ชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เทศบาลต าบลหนองแวง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ หนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็น หน้าที่ของ
เทศบาล  

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การ 
ด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ งานซื้อ งานจ้างต่างๆ ไม่ว่า  จะ
เป็นโครงการเล็ก หรือโครงการใหญ่ๆ ก็ดี ฯลฯ ล้วนต้องด าเนินในรูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั่นเอง  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงออกถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน เทศบาล
ต าบล หนองแวง จึงได้จัดท ามาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้าน การพัสดุ 
ขึ้น  
 ๓. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลอย่างแข็งขันส าหรับการท างานของ
เทศบาล ป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลหนองแวง  
 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง  จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่  
- หมู่ที่ ๑ บ้านปากช่อง 



- หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง 
- หมู่ที่ ๓ บ้านหงอนไก ่
- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหว้า 
- หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเยา 
- หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง 
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- หมู่ที่ ๗ บ้านปากช่อง 
- หมู่ที่ ๘ บ้านศรีทายาท 
- หมู่ที่ ๙ บ้านราษฎร์รักแดน 
- หมู่ที่ 10 บ้านแท่นทัพไทย 
- หมู่ที่ 11 บ้านไผทรวมพล 
- หมู่ที่ 12 บ้านใหม่หนองแวง 
- หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หนองหว้า 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  

 ๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลหนอง

แวง  อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลหนองแวง  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลหนองแวง ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น เป็นการกรรมการเปิดซองสอบราคา 
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการ  

๖.๒ มีการฝึ กอบรมตัวแทนประชาคมหมู่ บ้ านให้มีความรู้ ความเข้ า ใจ เรื่ องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจและจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
 ๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 ๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด  
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
หนองแวง  

๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ 
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

โครงการที่ 3  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

หนองแวง  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  



การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย  
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท  และ
ต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี  กระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข ปัญหาภายในต าบล 
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และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับ ฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

เทศบาลต าบลหนองแวง เล็งเห็นความส าคัญของบทบาทสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน ร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล ในการ
บริหารงาน  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแวง มีบทบาทในการ ปฏิบัติงาน และ

การมีส่วนร่วมในการท างาน  
๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแวงทั้งหมด  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  

 ๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแวง  เป็นคณะกรรมการร่วมกันในการ ปฏิบัติงานใน

เรื่องต่างๆ เช่น  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหนองแวง  ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด

บุรีรัมย์  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
๖.๒ สภาเทศบาลต าบลหนองแวง  ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม

สภาเทศบาลต าบลหนองแวง  เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน  
 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
 ๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 ๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองแวง  
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแวง  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน 
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 โครงการที่ 4  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล  
การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร

จึง มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน หรือการวางระเบียบและข้อบังคับที่  
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  เทศบาล
ต าบลหนองแวง  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง  การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวงเป็นไปอย่าง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 ๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความ โปร่งใสและเป็นธรรม  

๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) พนักงานจ้างที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล ของเทศบาลต าบลหนองแวง  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ทั้งนอกเขตและในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  
 ๖. วิธีด าเนินการ  

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย ดังนี้  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การ บรรจุแต่งตั้ง ของเทศบาลต าบลหนองแวง  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด  

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน  
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลหนองแวง  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลหนองแวง  
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ  

แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์) ก่อน  



- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลหนองแวง  จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ ก่อน
วันที่ เทศบาลฯ รับมติจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์) การเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง ดังนี้  
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การ การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง ของเทศบาลต าบลหนองแวง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อน ต าแหน่ง  

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลหนองแวง  
- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการเลื่อนระดับ/

เลื่อน ต าแหน่ง เพ่ือแสดงออกถึงความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอย่างขัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ  

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรม  
- การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลหนองแวง จะออกค าสั่ง แต่งตั้งได้

ต้องไม่ก่อนวันที่ เทศบาลฯ รับมติจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ. บุรีรัมย์) การเลื่อนขั้น
เงินเดือน ดังนี้  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การ เลื่อนขั้นเงินเดือน  ของเทศบาลต าบลหนองแวง  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การ เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้ง ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ พิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน  



 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

 ๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 ๙. ผู้รับผิดชอบ  
-41- 

งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองแวง  
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ตัวช้ีวัด  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก 

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวการบรรจุ การโอน 

ย้าย ของเทศบาลต าบลหนองแวง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ  สามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


