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ประกาศเทศบาลตําบลหนองจอก 
เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

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

  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนงานราชการและหนวยงานภาครัฐ 
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ  
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และให
หนวยงานของรัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ 4 ป และแผนปฏิบัติงานประจําป โดยเทศบาลตําบลหนองจอก ดําเนินการจัดทําแผนปองกันการทุจริต  
4 ป (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔) นั้น 

  เทศบาลตําบลหนองจอก ไดจัดทําแผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลหนองจอก ใชเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลหนองจอกตอไป และเพ่ือใหการบริหารราชการ
ขององคกรเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนั้น จึงประกาศใชแผนปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   15   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
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          นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก 
   
   
 
 

 
 
 

            



 
 

คํานํา 
 
  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและบั่นทอนความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง  ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก  การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงาน 
ในภาครัฐ  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศไดอยางทัดเทียม  และจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตย 
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีดีและมีคุณคา 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนงานราชการและหนวยงานภาครัฐ 
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ  
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  
และใหหนวยงานของรัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติงานประจําป 

  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลหนองจอก  
จึงไดจัดทําแผนปองกันการทุจริต ระยะ 4 ป  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) ข้ึน  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามมิติ
และภารกิจของเทศบาลตําบลหนองจอก ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ตามมิติ สอดคลอง
กับคําขวัญขององคการปกครองสวนทองถ่ินและเปนการถือปฏิบัติตามคําสั่งรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามยุทธศาสตร
ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559  ซ่ึงเปนนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งดวย 
 
 
         งานนิติการ 
         สํานักปลัดเทศบาล 
         เทศบาลตําบลหนองจอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเทศบาลตําบลหนองจอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๑. หลักการเหตุผล  
  ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงานสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 
๓ (พ. ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการ
ปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ๔ ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯกําหนด
ยุทธศาสตรท่ี ๒“ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะ
เปนนิติบุคคลโดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความ
เขมแข็ง มีการบริหารงานโดยอิสระในการกําหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงิน
และการคลัง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเปนหนวยงาน
หลักในการจัดบริการสาธารณะรวมท้ัง มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวแลว จะเห็นไดวาการ
บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและแกไขปญหา
ในระดับทองถ่ิน ยังมีปญหาหลายประการท่ีสําคัญคือ ปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเองและปญหาการกํากับดูแลตรวจสอบโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้  
ทําใหเห็นถึงการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือขาราชการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวน
มีพฤติการณสอไปในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยมิชอบ มีการกระทําในลักษณะท่ีเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
  ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลหนองจอก 
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลหนองจอก ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลหนองจอก ใชเปนกรอบ แนวทางในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบล
หนองจอก เปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความ โปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให
เกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค ประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคปลูกจิตสํานึกคานิยม
ของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

๔. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
  ๑)  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบล 
หนองจอก 
  ๒) เพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนเขตเทศบาล ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

๓) เพ่ือให... 
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  ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหนองจอก เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
  ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการของเทศบาลตําบลหนองจอก 
  ๕) เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองจอกใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

๕. เปาหมาย 
  ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองจอก 
รวมถึงประชาชนในเขตตําบลหนองจอก มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  ๒) มีเครื่องมือ มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ พนักงานทุกภาคสวนของเทศบาลตําบลหนองจอก 
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลหนองจอกไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
หนองจอกมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
  ๕) เทศบาลตําบลหนองจอกมีเครือขาย และแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

๖. ประโยชนของการจัดทําแผน 
  ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองจอก
รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณ
ในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  ๒) เทศบาลตําบลหนองจอกสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
  ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต 
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลหนองจอกท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
  ๕) เทศบาลตําบลหนองจอกมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2... 
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                                                        สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 2563 
 

 
๑. องคประกอบการจัดทําแผน 

                 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานปองกันการทุจริตสํานักงาน ป.ป.ช. 
ไดกําหนดองคประกอบไว ๔ มิติ  ดังนี้ 

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ  

        ๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ฝายสภาทองถ่ินและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน  
๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ  
๒.๑ การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  
          ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปน 

ท่ีประจักษ  
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ  
๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน

ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน  
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ  
          ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด  
๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ

ตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได  
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน  

          ๔.๔ เสริมสรางพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 
 

ตาราง... 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามภารกิจตามมิติวาดวยการปองกันการทุจริต 
ของเทศบาลตําบลหนองจอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
มิติท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑.๑ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังการเมืองฝาย
บริหารขาราชการ
การเมือง ฝายสภา
ทองถ่ิน และฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๑. โครงการอบรม “รวมพลัง รวมใจ หางไกล
คอรัปชั่น” 
2. โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
3. มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน ตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองจอก 
5. มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต 
 

15,๐๐๐.- 
 

- 
 
- 
- 

 
- 

 

๑.๒ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถ่ิน 

๑. โครงการรวมใจรักษพิทักษสิ่งแวดลอม 
2. โครงการหนองจอกสวยเราชวยกัน 
3. โครงการทองเท่ียววิถีชุมชน 

๑๐,๐๐๐.- 
๑๐,๐๐๐.- 
๑5,๐๐๐.- 

 

๑.๓ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

๑. โครงการสงเสริมเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. โครงการรณรงคและปองกันใหความรู
เก่ียวกับยาเสพติด 
 

2๐,๐๐๐.- 
๑5,๐๐๐.- 

 

 
มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๒.๑ แสดงเจตจํานง 
ทางการเมืองในการ 
ตอตานการทุจริตของ 
ผูบริหาร 

1. มาตการประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารและบุคลากร 

-  

๒.๒  มาตรการสราง 
ความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

๑. มาตรการสรางความโปรงใสในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร 
๒. มาตรการใชดุลยพินิจในการบริหารงาน
บุคคลอยางโปรงใส 
 

-  



    
 งานบุคคลอยางโปรงใส 

3. มาตรการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน 

  

๒.๓ มาตรการการใช 
ดุลยพินิจและใชอํานาจ
หนาท่ีใหเปนไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
2. โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน(ระดับอําเภอ) 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานบริการ
สาธารณะ 

๑๐,๐๐๐.- 
 

30,000.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 

 

๒.๔  การเชิดชูเกียรติ 
แกหนวยงาน/บุคคล 
ในการดําเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

1.โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน 

-  

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบ หรือรับแจง
หรือตรวจพบการทุจริต 

1. มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. กิจกรรมการใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
เชน สถ.,สตง. 
3. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 

- 
- 
 
 
- 

 

 
มิติท่ี ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. การจัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสารใน
ชองทางท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

๑. กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลหนองจอก 
2. กิจกรรมการเปดเผยขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลังและพัสดุ ของเทศบาลตําบล
หนองจอก 
3. กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 
 

- 
 
- 
 
 
- 

 

๒. กระบวนการรับฟง
ความคิดเห็น กรรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน 
รองทุกขของประชาชน 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน/ปรับปรุง
แผนชุมชน/จัดทําแผนพัฒนาตําบลเชิง
ปฏิบัติการ 
2.กิจกรรมการพัฒนารูปแบบชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนและกลไกการตรวจสอบ 
3. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

- 
 
 
- 
 
- 
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3. การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมใน
หารบริหารกิจการของ 
อปท. 

1. โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตําบล/แผน
ชุมชน 

2๐,๐๐๐.-  

 
มิติท่ี ๔  การเสริมสรางและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง 
           สวนทองถิ่น 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

4.๑. มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

1. กิจกรรมติดตามการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหนวยงาน 

- 
 
 

 

4.2. การสนับสนุนภาค
ประชาชนใหมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการปฏิบตัิ
หรือการบริหารราชการ
ตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 
 

1. กิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาํปงบประมาณ 
2. มาตรการเปดโอกาสประชาชนเขารวมรับฟง
และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภาเทศบาล 
 

- 
 
- 

 

4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา 
อปท. 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2๐,๐๐๐.-  

4.4 การเสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 

- -  
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