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คำนำ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชกา ร  
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านต่างๆ  

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ในแผนพัฒนาของเทศบาล ตามกรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ มิติ ซึ่งมีทั้งใช้
งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 
เสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ  ป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี  วัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด จาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด คุณธรรม

จริยธรรม  
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้  

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ บังคับใช้



๒ 
 

กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูง
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้  
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทํา พฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น  

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ ทุจริตของบุคคล
เหล่านี้  

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ       
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่          
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น ปัจจัยหนึ่ง
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ เน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง กลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี ค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน ฉลาด ย่อมจะทําการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ กฎหมายของบ้านเมือง  

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น   
เป็น เพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗s หรือทฤษฎีอ่ืนๆมาใช้ใน การวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้  

๒. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ รุนแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก เกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าว  การทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบ         



๓ 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัด อันดับดัชนี ชี้ วัดภาพลักษณ์ คอร์ รัปชัน  (Corruption Perception Index – CPI)            
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ  ความโปร่งใสนานาชาติ 
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - 
๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 
ที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลําดับ ที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัป ชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป ราบปรามการ 
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้ มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง คนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น        
ไม่สามารถทําได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง ๕ หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้  ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี      
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนน    
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  



๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)    
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญ กับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่ การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง  

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  
๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอ งค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น  
๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมือง

ที่ดี(Good Governance)  
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ  

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม       
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  



๕ 
 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ อุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วม คิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง       
การทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ กระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ    
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน      
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง 
จิตสํานึกและ
ความ ตระหนัก
แก่บุคลากร ทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง 
ฝ่ายบรหิาร 
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจํา
ของ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการ
ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมของคณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง  
๑.๑.๒ มาตรการ
“ส่งเสรมิ  
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” 
๑.๑.๓ มาตรการ 
“จัดทำคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 

 

๑.๒ การสร้าง 
จิตสํานึกและ
ความ ตระหนัก
แก่ ประชาชน
ทุกภาค สว่นใน
ท้องถิ่น 

๑) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒)โครงการอุทยาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หนองสองห้อง 
๓)โครงการส่งเสริม
โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชพีของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๓๕,๐๐๐ 

 



๗ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต(ต่อ) 

๑.๓ การสร้าง 
จิตสํานึกและ
ความ ตระหนัก
แก่เด็กและ 
เยาวชน 

๑) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
ภายในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
๒) โครงการเด็ก
ปฐมวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๑ รวม ๖ โครงการ 
๒ มาตรการ 

๒๑๐,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๒.การบริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจํานง ทาง
การเมืองในการ 
ต่อต้านการ
ทุจริต ของ 
ผู้บริหาร 
  

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานง ต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- - - - -  

๒.๒ มาตรการ
สร้าง ความ
โปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ  
 

๑) มาตรการออก
คําสั่ง มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  
๒) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง  
๓) มาตรการป้องกัน
การทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานทะเบียน
และบัตรประชาชน 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
๒) มาตรการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริาชการ 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคล ในการ
ดำเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์

๑) กิจกรรมการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ ์
๒) กิจกรรมมอบ
ประกาศเกยีรตคิุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 



๙ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๒.การบริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต(ต่อ) 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๑) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 
๒) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
๓) มาตรการ “แต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๒ รวม ๑ โครงการ  
๔ กิจกรรม 
๖ มาตรการ 

- - - - -  

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ     
(บาท) 

๓.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางทีเ่ป็น
การอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 

 ๑) โครงการจดัตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ข้อมลู
ข่าวสารเทศบาล 
๒) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
๓) โครงการจัดทำ
วารสารและจดหมาย
ข่าวเทศบาลตำบล
หนองสองห้อง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 



๑๐ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๓.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน
(ต่อ) 

๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 

๑)โครงการจัดทำ/
ทบทวน/เพิ่มเตมิ/
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และส่งเสรมิสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบล
หนองสองห้อง 
๒)โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่
๓)โครงการจัดทำตู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์
ประจำชุมชนทุกชุมชน 
๔)กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 

 

 

 ๓.๓ การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑)มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
๒)กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 

มิติท่ี ๓ รวม ๕ โครงการ  
๑กิจกรรม 
๒ มาตรการ 

๑๙๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๔.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๑ มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 
  
 

๑)โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี 
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
๒)โครงการจัดทำ
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
๓)มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 

 

๔.๒ การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได ้

๑)กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของเทศบาลตำบล
หนองสองห้อง 
๒)โครงการอบรม
กรรมการตรวจการ
จ้าง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 

๔.๓ การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 

๑)กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชกิสภา
ท้องถิ่น 
๒)กิจกรรมส่งเสรมิ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

 



๑๒ 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๔.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ต่อ) 
 

๔.๔ เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ตอ่ต้านการ
ทุจริต 

๑)กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 
๒)มาตรการ การ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการ
ป้องกันการทุจริต 

๓,๐๐๐ 
 
 
- 

๓,๐๐๐ 
 
 
- 

๓,๐๐๐ 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 

       - 

 

มิติท่ี ๔ รวม ๓ โครงการ  
๔ กิจกรรม 
๒ มาตรการ 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ส่วนที ่๓ 
 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้อประชาชนและ
ต้อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว  
และในการปฏิบัติราชการ 
๓.๒ เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
 



๑๔ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ 
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล บรรยายให้ความรู้
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๖.๒ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวาย
ทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
๖.๓ การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
๕ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณในการดำเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
๑๐.๓ สร้างภาพลักษณท์ี่ดีขององค์กร เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ลำดับที่ ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบล 
    หนองสองห้อง” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตำบลหนองสองห้องได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างลงวันที่ ๒๗ 
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ๙ 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่
และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ควรนำแนวทางการ
ดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตำบลหนองสองห้องได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจำ 
ทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤตขิองข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่   
      ชัดเจนและเป็นสากล 
๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ  
     เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองสองห้องเพ่ือให้การดำเนินงาน  
     เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๑๖ 
 

 
๓.๓ เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ  
     ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต   
     สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ 
     สังคมตามลำดับ 
๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
     เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองสองห้องเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุก  
   คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่ 
   สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ 
   ราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ 
   หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
   งานการเจา้หน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ   
   เทศบาล 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ลำดับที่ ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปlงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกจิกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ
เพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองสองห้องจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองสองห้องให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
 



๑๘ 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๒. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๔. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ลำดับที่ ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแหล่งน้ำและ
สถานที่สาธารณะที่สะอาดสวยงาม ร่มรื่น น้าพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังการของประชาชนใน
ชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่การรักษาความสะอาดตามแหล่งน้ำสถานที่
สาธารณะและเส้นทางคมนาคม เพื่อนำไปสู่ชุมชนที่มีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย ดังนั้น กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเอง 

ตามหนังสือที่ ขก ๐๐๒๓.๓๐/๓๗๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นว่าให้องค์กร
ปกคอรงส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจแม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย หนอง บึง เป็นต้น และให้ดำเนินการกำจัด
วัชพืช/ผักตบชวา เพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางทางเดินของน้ำ 

จากความสำคัญดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จึงได้จัดทำ 
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐ ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. เพื่อให้เกดิความสะอาดตามแหล่งน้ำสถานที่สาธารณะและเส้นทางคมนาคม 
๓. เพื่อกำจัดวัชพืช ขยะ มูลฝอยในแหล่งน้ำและหนองน้ำสาธารณะ 
๔. เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้องเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ 

๔. เป้าหมาย 
๑.ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง จำนวน ๗ ชุมชน 
๒. หนองน้ำ คลองน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง และบริเวณโดยรอบ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๖. วิธีการดำเนินงาน 
๑. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม กับผู้นำชุมชนเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกในชุมชนทราบ 
๓. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน กำจัดวัชพืช ขยะ มูลฝอยตามลำคลอง ลำห้วย หนองน้ำสาธารณะ 
๔. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รักษาความสะอาดตามแหล่งน้ำ สถานที่สาธารณะและเส้นทางคมนาคม 
 
 



๒๐ 
 

๗. ขั้นประเมินผล 
๑. ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้องมีความสะอาด 
๒. แหล่งน้ำ สถานที่สาธารณะและเส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้องมีความ

สะอาด 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
๓. มีการกำจัดวัชพืช ขยะ มูลฝอยในแหล่งน้ำสาธารณะ เส้นทางคมนาคม 
๔. แหล่งน้ำสาธารณะและเส้นทางคมนาคมมีความสะอาด 
๕.ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้องเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ 
๖.เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ลำดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย มุ่งเน้นพัฒนาโดยปลูกฝังจิตสำนึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรม  เพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก   เน้นให้เด็กได้ลง
มือปฏิบัติ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา 
เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนองสองห้องจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้ึน 
 ๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย 
๒.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก 

๓.  เป้าหมาย 
๑.  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง จำนวน ๑๖๙ คน 
๒.  ครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ดูแลเด็ก , แมค่รัว , ภารโรง   จำนวน ๒๒ คน 

๔.  วิธีดำเนินงาน 
  ๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองสองห้องให้เด็กนักเรียนและบุคลากรแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ 
  ๒.  นิมนต์พระมาบรรยายธรรมเทศนาให้เด็กนักเรียนและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนองสองห้องได้รับฟังธรรมตามรอยพระพุทธศาสนาสืบไป 

๕.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

  เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา      ๒๕๖๕ 

๖.  สถานที ่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๗.  งบประมาณ 
       -ไม่มี 
 

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะครูศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

 



๒๒ 
 

๙.  การติดตามประเมินผล 

  สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน  

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เด็กได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเก่ียวกับคุณธรรม  เพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก   เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ลำดับที่ ๖ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๑.หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันขยะมูลฝอยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีปริมาณมากขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะคนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และ
ความสะดวกสบายในการบริโภค ตลอดจนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะทุกประเภทในถังเดียวกัน ทำให้ยากต่อการ
นำวัสดุที่ยังมีประโยชน์อยู่แต่ปะปนมากับขยะมูลฝอยกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ ให้ทุกคนรู้จักการคัดแยกขยะ เพ่ือสามารถนำวัสดุที่ยังมีประโยชน์อยู่
กลับมาใช้ได้อีก ทำให้ปริมาณขยะลดลงและยังเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตวัสดุต่าง ๆ 
ด้วย อย่างไรก็ตามยังพบว่านักเรียน ครูและผู้มีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ รวมถึงยังไม่สามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกวิธี ทำให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนเจตคติ 
ค่านิยมและพฤติกรรมในการทิ้งขยะของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงจัดโครงการเด็ก
ปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้ึน 
๒. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการทิ้งขยะของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  
    ๒. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทาง ในการ
แก้ไขได้อย่าง 
    ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งมีการพัฒนา
อย่าง 
๓. เป้าหมาย  
เชิงคณุภาพ 
   ๑.   นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เชิงปริมาณ 
   ๒.นักเรียนทุกคนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๔. วิธีดำเนินการ  

      ๔.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 

      ๔.๒ คณะทำงานมีการประชุม 

๔.๓ สำรวจพื้นทีแ่ละจัดเตรียมสถานทใีนการรวบรวมขยะ 

๔.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการ 

      ๔.๕ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

      ๔.๖ การประเมินผลกิจกรรม 
 
 



๒๔ 
 

การดำเนินกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

ระยะเวลา การดำเนินงาน 

๒๕  พ.ค. ๒๕๖๕ ประชุมชี้แจง 

๒๕  พ.ค. ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๑๓   มิ.ย. ๒๕๖๕ ประชาสัมพันธ์โครงการ/รับสมัครสมาชิก/โรงเก็บขยะ 

๒๐   มิ.ย. ๒๕๖๕ จัดเตรียมสถานที่/แบ่งเขตรับผิดชอบ/ดำเนินการตามแผน 

๒๙   มี.ค.  ๒๕๖๖ ประเมินผลกิจกรรม 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

      เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๖.  สถานที ่
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๗.  งบประมาณ 
           - 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๙.  การติดตามประเมินผล 
              สังเกตจากพฤติกรรมของเด็ก 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.นักเรียนและประชาชนเกิดแนวที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยและเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่างๆว่าวัสดุ
บางประเภท สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 
 ๒.การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาของบุคลากร  หนว่ยงานและองค์กรในท้องถิ่น 

 ๓.ได้แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ลำดับที่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การาเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต่านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม้น้อยกว่าร้อยละ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมท่ีไม้ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิน่ 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้



๒๖ 
 

สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรทีบ่ริหาร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕. พืน้ที่ดำเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
๖.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 



๒๗ 
 

- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบบั 
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ลำดับที่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การ 
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส กำหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล 
ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 



๒๙ 
 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ลำดับท่ี ๙ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงิน และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กำหนดให้เทศบาล
มีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
 
 
 



๓๑ 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
๖.๒ นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองกคลัง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๐  ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทัง้หมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ลำดับที่ ๑๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กำหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดย
ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ที่ สำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง เพ่ือบริการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 

ในขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้กำหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโดย 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การ
เข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจำตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้ว
มือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/นำระบบถ่ายสำเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัว
บุคคลก่อนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้างความมั่นใจ
แก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอีกด้วย 

- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่
โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic 

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 



๓๓ 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ดำเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๖.๒ ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไม่เลือกปฏิบัติ 
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ลำดับที่ ๑๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟ้งและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี นั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลหนองสองห้องให้สั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลหนองสองห้อง 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่



๓๕ 
 

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบคุลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให้ประชาชนมี

ความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ลำดับที ่๑๒ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรอืหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๖.๒ ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
๖.๓ สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ ทีไ่ด้รับ

มอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๗ 
 

ลำดับที่ ๑๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำ
ความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๓.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน

เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 



๓๘ 
 

ลำดับที่ ๑๔ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจำนวน ๓.๒ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  ๑ ตำบล  ๖ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๙๗๔ คน ครัวเรือนจำนวน ๒,๕๑๖ 
ครัวเรือน ในการบริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จำนวน ๗ ชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐ วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๕๐ (๙) กำหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) กำหนดให้
เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มี
คณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาล
และหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน  

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา  แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาดว้ยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญ
และกำลังใจ 
๔. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๗ ชุมชน 



๓๙ 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
๖.๒ จัดทำประกาศเกียรติคุณ 
๖.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ๔ ปี ได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ลำดับที่ ๑๕ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลกัการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านกาทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
 



๔๑ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ลำดับที่ ๑๖ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิท ธิภาพตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสองห้องจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองสองห้องจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ

คณะทำงาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๔๓ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ลำดับที่ ๑๗ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองสองห้องขึ้น เพ่ือ
ดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบล
หนองสองห้อง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



๔๕ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ลำดับที่ ๑๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสองห้องจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถงึได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนทีท่ั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
 



๔๗ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ลำดับที่  ๑๙ 
 

๑.ชื่อโครงการ    โครงการจัดทำ/ทบทวน/เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ความอ่อนแอของสังคมไทยเป็นความอ่อนแอของฐานรากของชุมชนท้องถิ่น  เพราะการพัฒนาที่ผ่าน
มาพัฒนาจาก  “ข้างบน”  ด้วยเหตุนี้ชุมชนจำนวนมากจึงไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีปัญหาเศรษฐกิจ  เป็น
หนี้เป็นสิน  การทำมาหากินในท้องถิ่นล้มเหลว  ต้องย้ายถิ่นไปทำงานในเมืองและที่อ่ืนเพ่ือความอยู่รอดกลไกที่
เกิดใหม่อย่างเทศบาลก็อยู่ในขั้นของการพัฒนาตนเอง  ที่ผ่านมายังเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ถ้ามีการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็เป็นการพัฒนาอาชีพ  ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกระบวนทัศน์เดียวกับในระดับชาติ  
คือพัฒนาโครงการมากกว่าพัฒนาระบบ  ยังไม่เกิดระบบเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ยัง
เน้นการพัฒนา  “โครงการ”  ที่ผูกติดกับคำสั่งและงบประมาณ  ทั้งชาวบ้านเองก็เคยชินกับการพัฒนาแนวนี้ 
ชุมชนเข้มแข็งในประเทศไทยมีอยู่จำนวนน้อย  กระจายอยู่ทั่วประเทศ  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล  
และเทศบาล  ซึ่งมีฐานคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเอง  ได้สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีการ
ถ่ายทอดแบ่งปันให้กับคนอ่ืนตลอดมา  เชื่อว่าถ้าหากมีกระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น  โดยมี
เป้าหมายที่หมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ทำให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ  เชื่อแน่ว่าจะก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พ่ึงตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตามนโยบายของรัฐบาล  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ต้องการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในด้านการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง  ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์   มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยมีประชาชนในหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญ  เพราะประชาชนในพ้ืนที่จะทราบถึงปัญหา ความต้องการ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน  หากชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดก็สามารถพัฒนาชุมชนให้เป็นไป
ในแนวทางที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  ก็จะรับทราบถึงปัญหา 
สามารถตอบสนองความต้องการที่ตรงจุด   และยังทำให้เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา  
 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  จึงกำหนดจัดโครงการจัดทำ/ทบทวน/เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาและร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  
นำไปสู่การกำหนดเป็นโครงการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และแก้ปัญหาจากรากหญ้า
ได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเทศบาลต้องนำโครงการที่ปรากฏในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพและชุมชนไม่สามารถดำเนินการ
เองได้จำเป็นต้องให้เทศบาลหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาสี่ปี  

๓.วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือประมวลประสบการณ์และองค์ความรู้ของชุมชนเข้มแข็ง  เพ่ือพัฒนาต้นแบบเสมือนจริง  และ

นำไปประกอบการพัฒนาในชุมชนในเขตเทศบาล 



๔๙ 
 

๒.  เพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีพ่ึงตนเอง   
๓.  เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาล  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของท้องถิ่น  โดยเน้นเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่เครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ 
๔.  เพ่ือร่วมกันประชุมปรึกษาหารือถกปัญหา  เพ่ือให้ได้มาซึ่งมติในการกำหนดเป็นกฎหมาย  

ระเบียบ  วิธีปฏิบัติของชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกัน 
๕.  เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้าน  ชุมชนของตนเอง  
๖.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ความต้องการและปัญหา ตลอดจนแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
๗.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ถึงความต้องการและปัญหาตลอดจนแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาในด้านต่าง ๆ และสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๘.  เพ่ือทราบความต้องการที่แท้จริง  และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในชุมชน  และนำเอาปัญหาความ

ต้องการ  และแนวทางการแก้ไขปัญหามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  แผนยุทธศาสตร์  
๙.  เพ่ือให้เทศบาลตำบลหนองสองห้องได้ดำเนินงานปฏิบัติได้ตรงเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

แผนที่กำหนด  

๔.กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/ กองของเทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาล  และคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น 

๕.วิธีดำเนินการ  
 ๑.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/ กอง  ดำเนินการทบทวน
โครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ว่าโครงการใดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเข้าเทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  ต่อไป 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/ กองของ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาล  และคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นตาม 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ที่  ๔๖๑/ ๒๕๕๙   ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ร่วมกระบวนการจัดทำ
แผนชุมชนในเขตเทศบาล  เสนอปัญหาความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคม  การสำรวจข้อมูลเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐    
และพิจารณาดำเนินการวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของโครงการประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ 

 สรุป  การเสนอโครงการตามเวทีประชาคมและแผนชุมชนจะประสบผลสำเร็จ  คือ  ประชาชนต้อง
หลากหลายอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด  เพ่ือเสนอแนวคิด  ปัญหาความต้องการ  ผลเสียและประโยชน์
ที่จะได้รับ  เพ่ือเลือกแนวทางที่ดีที่สุด  และต้องมีบทเรียนร่วมกันจากมุมมอง  ประสบการณ์  และความรู้ที่



๕๐ 
 

หลากหลายจากคนที่มาจากต่างภูมิหลังในการมองปัญหา  ซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ที่สุดมากำหนดเป็นแผนความต้องการของชุมชน    
๖.ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
๗.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและงานพัฒนาชุมชน   สำนักปลัดเทศบาล   สำนักงานเทศบาล 
ตำบลหนองสองหอ้ง 

-  สำนักงานปกครองอำเภอบ้านหนองสองห้อง   
-  สำนักงานพฒันาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง 

๘.งบประมาณ    ๓๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑.  ได้รูปแบบเนื้อหา  กระบวนการ  พร้อมกรอบ  เกณฑ์  ตัวชี้วัด  การพัฒนาท้องถิ่นที่พ่ึงตนเองบน
ฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาล 

๒.  ชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนดีขึ้น  ชีวิตมีระบบระเบียบแบบแผนมากขึ้น  หนี้สินลดลง  ผู้คนหันหน้า
มาร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น  ผู้คนสนใจการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  และเข้าใจเรื่อง
การพ่ึงตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

๓.  ผู้นำชุมชนได้ความรู้และแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น  เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง   และเสริมกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่นของตนเอง  และเป็นวิทยากรเพื่อการขยายผลต่อไป 

๔.  หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งราชการ  วิสาหกิจ  วิชาการ  ธุรกิจ  ร่วมมือกันและเข้าใจ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการพัฒนาต้องเอาพ้ืนที่  เอาท้องถิ่น  เอาทุนของท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง  ตนเองควรทำหน้าที่ให้
การส่งเสริมสนับสนุน  และให้คนท้องถิ่นโดยผู้นำชุมชนเป็นผู้ดำเนินการหลัก  และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
พัฒนา 

๕.  จะมีผลกระทบต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ  ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน  พัฒนา
ความรู้   พัฒนาระบบเพ่ือความเข้มแข็งของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  เพราะจะเห็นได้จากโครงการนี้ว่า  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและทำให้เศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นดีขึ้น  รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของชาติโดยรวมด้วย 

๖.  ทำให้ประชาชนเกิดความรัก  ความสามัคคีและเกิดความร่วมมือร่วมใจและเข้ามามีส่วนร่วมใน
ชุมชนของตนเอง 

๗.  ทำให้ประชาชนได้รู้จักตัดสินใจถึงแนวทางความต้องการและปัญหาของหมู่บ้าน/ ชุมชนตนเอง 
๘.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในหมูบ่้าน/ ชุมชนได้ตรงจุด  จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๙.  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วน-ท้องถิ่นกับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๑๐.  ประชาชนได้รับการแก้ปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงและยั่งยืน  โดยผ่านกระบวนการจัดทำ

แผนชุมชน 
 



๕๑ 
 

ลำดับที่  ๒๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อำนาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  ๑๕ วัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
    ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งคลัดลดปัญหาทุจริต 
    ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
    ๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานทางราชการ 
 ๔. เป้าหมายการดำเนินการ 
    ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ราย 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีการดำเนินกากร 
   ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  ๑๕  วันทำการ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
๘. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
    สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๙. งบประมาณดำเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
     ๑๐.๒ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

ลำดับที่  ๒๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลหนอง   
สองห้องอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชน
และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน 
๕. วิธีการดำเนินการ 
๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลอย่างแข็งขัน สำหรับการ
ทำงานของเทศบาลตำบลหนองสองห้องได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน 
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลหนองสองห้องในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทำความ
เข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 



๕๓ 
 

ลำดับที่ ๒๒ 
 

๑. ชือ่โครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลหนอง 
สองห้อง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีการดำเนินการ 
๖.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 



๕๔ 
 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษโีรงเรือนและท่ีดินค้างชำระลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ลำดับท่ี ๒๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  จึงได้มีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี 
๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องทราบตามแบบ             
ที่ระเบียบฯ กำหนด 
๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกำหนด 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ   
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 
๑. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
 
 
 



๕๖ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ลำดับที่ ๒๔ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กำหนดให้เทศบาลตำบลหนองสองห้องในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย     การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความ
เสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายใน  ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลภายใน
เวลาที่กำหนด 
๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทกุส่วนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 



๕๘ 
 

๖.๒ หัวหน้าสว่นราชการของเทศบาลตำบลหนองสองห้องนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) 
ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
๖.๓ หวัหน้าสว่นราชการของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองสองห้องประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สว่นราชการทีร่ับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล
ภายในเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ลำดับที่ ๒๕ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง เทศบาลตำบล
หนองสองห้อง ได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้  การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๕. วิธีการดำเนินการ 

- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น คกก. 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ  เช่น 

ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๙. ตัวช้ีวัด 

มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 
๑๐. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

 



๖๐ 
 

ลำดับที่ ๒๖ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะ

บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี  
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๖.๓ ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 



๖๑ 
 

ลำดับที่ ๒๗ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลหนองสองห้องได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ

ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
ทั้งในเทศบาลตำบลหนองสองห้อง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
๖. วิธีการดำเนินการ 
๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตำบลหนองสองห้องและ

หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 

๖ .๓  แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง 

๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง 

 



๖๒ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ตั้งไว้ในโครงการฝึกอบรม 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ลำดับที่ ๒๘ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้เทศบาลตำบลหนองสองห้องมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู_
ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาล เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีการดำเนินงาน 
๖.๑ จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจำปี  การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



๖๔ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ลำดับที่ ๒๙ 
๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทจุริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณชุมชน 
๖.๓ จดัเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรยีน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
๑๐.๒ นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ลำดับที่ ๓๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือขา่ยด้านการป้องกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้เทศบาลมี

ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทจุริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสองห้องในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และรว่มตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้จัดทำ
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๔. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองสอง

ห้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๕. สถานที่ดำเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
 
 



๖๗ 
 

๖. วิธีดำเนินงาน 
๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ

ป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ

ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนอง

สองห้องในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

๕. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลหนองสองห้องกับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๒. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทจุริต 
๓. ทำให้เกดิความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
 
 
 

 


