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ตัวอย่างส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
มิ ติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
1.1 การสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักแก่บคุ ลากรทัง้ ข้าราชการการเมืองฝ่ ายบริ หาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้องถิ่ น และฝ่ ายประจําขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
1.1.1 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนาที่ให้บงั เกิ ดประโยชน
สุขแก้ประชาชนในทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิ บาล หรือ การบริ หารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็ นหลักสําคัญในการบริ หาร
และการ
ปฏิ บตั ิ งานจะต้องมีความสุจริ ต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ เป็ นการเสริ มสร้าง
จิ ตสํานึ กในการทํางานและความ
รับผิดชอบต่อหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิ บตั ิ งานรวมกันได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง อีกทัง้ สามารถแก้ปัญหาความขัดแยง
ภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก
สภาพปัญหาการทุจริ ตคอรรัปชันที
่ ่เป็ นปัญหาเรือ้ รังที่มีส่วนบันทอนความเจริ
่
ญของประเทศไทยมา
นาน จึงจําเป็ นอย่างยิ่ งที่
จะต้องมีการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตคอรรัปชันอย่
่ างจริ งจัง ในสถานการณวิ กฤติ ปัญหา
การทุจริ ตคอรรัปชันใน
่
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพองตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการ
คอรรัปชันลดน้
่
อยลงและหมดไปได้
ในที่สดุ นัน้ ต้องนําหลักธรรมาภิ บาลไปปรับใช้กบั ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ นภาคส่วนการเมือง ภาค
ราชการ ภาคธุรกิ จเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริ งจัง พรอมทัง้ สร้างทัศนคติ ให้ปลูกจิ ตสํานึ กของคนไทย
รวมต้านภัยการทุจริ ต ควบคู
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิ ยมไปในทิ ศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริ ตคอรรัปชัน่ ทัง้ นี้ กลไกการ
นําหลักธรรมาภิ บาล
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิ ทธิ ภาพและประประสิ ทธิ ผล
และการมีส่วนรวมของประชาชนไปเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั ซึ่งได้ว่างกรอบการนําหลักธรรมาภิ บาลไปเป็ นแนวทางการปฏิ รู้
ปการบริ หารการปกครองของ
หน่ วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็ นการส่งสัญญาณเชิ งบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึน้ แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิ บาลไปเป็ นแนวทางการปฏิ ร้ปู การ
บริ หารการปกครองของ
หน่ วยงานหรือองค์กรภาครัฐนัน้ ปัจจุบนั ยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรร
มาภิ บาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้
(Accountability) หลักความมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนรวม (Participation)
ดังนัน้ การพิ จารณา
คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ บาลเหลานัน้ มาใช้เป็ นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปรงใสสําหรับ
หน่ วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึ งถึงกรอบเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิ ธีการ
ดําเนิ นงานที่หน่ วยงานองค์กร
สามารถปฏิ บตั ิ เพื่อสร้างระบบบริ หารกิ จการบานเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนัน้ เพื่อประโยชนในการบริ หารราชการขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลแสนพัน จึงจัดทํา
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลขึน้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผบู้ ริ หารทองถิ่ น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ บาล
คุณธรรม และจริ ยธรรม
2. เพื่อให้ผบู้ ริ หารทองถิ่ น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
ประพฤติ มิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผบู้ ริ หารทองถิ่ น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนิ นชีวิตได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๗
4. เพื่อให้ผบู้ ริ หารทองถิ่ น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กบั
องค์กรได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4. เป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารทองถิ่ น สมาชิ กสภาทองถิ่ น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจาง
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5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ จากผูบ้ ริ หารทองถิ่ น
2. มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ ี่เกี่ยวของ เพื่อว่างแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิ ทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนิ นการตามโครงการให้ผบู้ ริ หารทองถิ่ นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนิ นการ
xxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ผูบ้ ริ หารทองถิ่ น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ บาลคุณธรรม
และจริ ยธรรม
2. ผูบ้ ริ หารทองถิ่ น บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต
ประพฤติ มิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบ้ ริ หารทองถิ่ น บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักและแนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และ
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนิ นชีวิตได้
4. ผูบ้ ริ หารทองถิ่ น บุคลากรสามารถนําองค์ความรูต้ ่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กบั องค์กร
ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
การพัฒนาประเทศให้กาวหนาประชาชนมีความสุขอย่างยังยื
่ นและสามารถกาวพนทุกวิ กฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิ วตั น์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนัน้ ๆ ให้เป็ นคนดี
ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหนาที่ของรัฐ” ซึ่งได้รบั มอบหมายภารกิ จในการ
ให้บริ การสาธารณะแก้
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ประชาชน ใช้อาํ นาจที่ได้รบั อย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณะ
การจัดการทรัพยากรของ
ชาติ ให้เกิ ดประโยชนสูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2551 มีมติ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริ มคุณธรรม ในองค์กร
เพื่อเป็ นตนแบบให้
ขาราชการได้เรียนรู้และปฏิ บตั ิ ตาม
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๘
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิ ตสํานึ กให้มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และปฏิ บตั ิ งานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจิตสํานึ กที่ดีในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก้ประชาชน จึงได้ทาํ โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม
และจริ ยธรรมเพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิ ตสํานึ กให้พนักงานเจ้าหนาที่องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และน้ อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิ บตั ิ
ราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รบั การพัฒนาจิ ตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิ ดความสํานึ กรวม
ในการเสริ มสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติ ตนเป็ นพลเมืองดี สร้างประโยชนแก้ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิ ตสํานึ กในการทําความดี รู้จกั การให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
3.3 เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันในการเสริ มสร้าง
คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ธรรมาภิ บาล
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา พนักงานองค์การบริ หารส่วนตําบลและพนักงานจางองค์การบริ หารส่วน
ตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดให้มีการดําเนิ นกิ จกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม แบ่งเป็ น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิ จกรรมบรรยายเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม โดยคณะผูบ้ ริ หาร ปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลแสนพัน
บรรยายให้ความรู้แก้พนักงานเจ้าหนาที่
6.2 จัดกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ ส่งเสริ มให้ร้รู กั สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของ
การเสริ มสร้างสังคมแห่งความดีมีคณ
ุ ธรรม เชน การชวยเหลือผูด้ อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถ
ว่ายทานแก้พระภิ กษุส่งฆ์ที่ชรา
ภาพ หรืออาพาธ เป็ นตน
6.3 การจัดกิ จกรรมทําบุญถว่ายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณในการดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหนาที่ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้ อมนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชีวิต และการปฏิ บตั ิ งาน
10.2 พนักงาน เจ้าหนาที่ ได้รบั การพัฒนาจิ ตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิ ดความสํานึ กรวมใน
การสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชนแก้ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จกั การให้และเสียสละ
เพื่อประโยชนส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิ บาล
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๙
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิ บตั ิ งานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็ นการสร้างระเบียบวิ นัยในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ซึ่งใน
แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาํ อะไรบาง จะเป็ นการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อ
พิ จารณาปรับปรุงการทํางานใน
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แต่ละกิ จกรรมได้ รวมถึงหัวหนาผูบ้ งั คับบัญชา สามารถใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิ งที่ใช้ในการ
ประเมิ นผลงาน ยังส่งผลให้การ
ประเมิ นเป็ นที่ยอมรับ ภารกิ จที่ได้รบั มอบหมายได้ปฏิ บตั ิ งานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ลุลวงหรือไม่อย่างไร และ
หัวหนางานสามารถว่างแผนต่อไปได้ ประเมิ นทักษะและผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานจางได้ ซึ่ง
จะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน
อยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผรู้ วมงานอื่นมาอานแล้วมีกรณี ศึกษาจากปัญหาที่เกิ ดขึน้ คลายกัน
ทําให้ทราบถึงวิ ธีการแก้ไข เกิ ด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้จดั ทํา
สมุดความดีพนักงานจาง
โดยให้พนักงานจางมีการบันทึกการปฏิ บตั ิ งานประจําวัน เพื่อเป็ นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิ บตั ิ งานด้วยความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็ นงานที่ได้รบั มอบหมาย และเกิ ดประโยชนแก้องค์กร เป็ นการสร้างระเบียบวิ นัย
ส่งเสริ มการสร้างจิ ตสํานึ กที่ดี
ในการปฏิ บตั ิ งาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นชองทางในการสื่อสารระหว่างหัวหนางาน ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็ นประโยชนในการติ ดตามงานที่พนักงานจางได้ปฏิ บตั ิ
3.3 เพื่อเป็ นการสร้างจิ ตสํานึ กในการปฏิ บตั ิ งานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริ ตต้องาน
ที่ได้รบั มอบหมาย
4. เป้ าหมาย
พนักงานจางองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิ บตั ิ งานประจําทุก
วันและส่งให้
หัวหนาส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็ นขอมูลสําหรับผูบ้ ริ หารให้พิจารณาผลการปฏิ บตั ิ งานพนักงานประจําปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนิ นโครงการ
8. สถานที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
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องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงานส่งเสริ มให้ปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตามเป้ าหมาย
10.2 มีการติ ดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิ ดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานจางทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตเกิ ดความรับผิดชอบในหนาที่ได้รบั มอบหมาย
ตามกําหนด
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๐
ตัวอย่างที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริ มคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็ นรากฐานสําคัญยิ่ งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความสําเร็จ
ทัง้ ด้านคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล องค์กรนัน้ ๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริ ญ
กาวหนาต่อไป ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะต่างๆ ในการปฏิ บตั ิ งาน มีประสบการณมี
ความรู้และเข้าใจงานเป็ นอย่างดี
เมื่อได้รบั บทบาทให้กระทําหนาที่ใดๆ แล้ว ยอมสามารถแสดงบทบาทนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน
ขามหากบุคลากรในองค์กรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไม่มีทกั ษะหรือประสบการณที่จาํ เป็ น
ในการทํางาน ยอมทําให้
องค์กรนัน้ ๆ ดอยพัฒนาหรือเจริ ญกาวหนาได้อย่างลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีทกั ษะและประสบการณ
การทํางานสูงแล้ว ยอมมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการป้ องกันการทุจริ ต มีจรรยาบรรณ ค่านิ ยม
บุคลิ กภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็ นตัวชี้นําทางในการปฏิ บตั ิ งานตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่
่
ก
ปฏิ บตั ิ หนาที่โดยยึดมันในหลั
คุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสํานึ กที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีความรับผิดชอบ ตัง้ ใจทํางานด้วยความ
ทุมเท เสียสละ มีความ
เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต้องาน ต่อหน่ วยงาน ต่อเพื่อนรวมงานและผูม้ าขอรับบริ การหรือ
รักษาผลประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติ แล้ว ยอมนําพาองค์กรหรือหน่ วยงานมุงไปสู่ความเจริ ญกาวหนามาก
ยิ่ งขึน้ มีความโปรงใสมีการ
ป้ องกันการทุจริ ต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิ บาล
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จึงได้จดั โครงการส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในการป้ องกัน
การทุจริ ตขึน้ เพื่อเป็ น
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การส่งเสริ มและสนับสนุนให้บคุ ลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาฯ ขาราชการ
และพนักงานจาง ตลอดทัง้
ประชาชนทัวไปให้
่
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานให้หางไกล
จากการทุจริ ต และการดําเนิ นชีวิตประจําวันได้อย่างปกติ สขุ รู้จกั ความพอดีมีความพอเพียง ปฏิ บตั ิ
ตามระเบียบกฎหมายและ
ขอบังคับ มีเจตคติ ที่ดี มีจรรยาบรรณวิ ชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนรวมงาน ต่อผูม้ า
ขอรับบริ การ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
และต่อประเทศชาติ บานเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บคุ ลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานและ
การดําเนิ นชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิ ยมและเจตคติ ของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อน
รวมงาน ต่อผูม้ า
ขอรับบริ การและต่อผูบ้ งั คับบัญชาให้ดียิ่งขึน้
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิ ตสํานึ กมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต ให้แก้
บุคลากรขององค์การบริ หารส่วนตําบล
4. กลุ่มเป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทัง้ หมด จํานวน xxx คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ
จัดปฏิ บตั ิ ธรรม (สวดมนต์ทาํ วัตรเช้า) ทุกวันพระ จํานวน xx ครัง้ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันว่าคม
พ.ศ. 25xx
7. กิ จกรรมและวิ ธีการดําเนิ นการ
6.1 ติ ดต่อประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิ บตั ิ ธรรม/วิ ปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและว่างแผนการดําเนิ นงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๑
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิ จารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถกู ต้อง
และเกิ ดความ
เหมาะสม
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6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัวไปที
่
่สนใจเข้ารวมกิ จกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมิ นผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแทจริ ง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานและ
การดําเนิ นชีวิตได้
อย่างแทจริ ง
10.3 ปลูกจิ ตสํานึ กให้บคุ ลากรและประชาชนมีทศั นคติ ค่านิ ยม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเจตคติ ต่อ
องค์กรต่อการ
ทํางาน ต่อเพื่อนรวมงานต่อผูม้ าขอรับบริ การและต่อผูบ้ งั คับบัญชาที่ดี
ตัวอย่างที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึ กอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม แก้ผบู้ ริ หาร สมาชิ กสภา และพนักงาน
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริ ยธรรม เพื่อกําหนด
มาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจ้าหนาที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริ ยธรรมองค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน ลงวันที่ xx
เดือนxxx 25xx ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเป็ นหมูคณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม
จริ ยธรรม เพราะคุณธรรม
และจริ ยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิ บตั ิ อันถูกต้องดีงาม ทัง้ กาย ว่าจา ใจ ทัง้ ต่อตนเอง ต่อ
ผูอ้ ื่น และต่อสังคม ซึ่งถา
บุคลากรทุกคนที่ทาํ งานรวมกันมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิ บตั ิ งาน
ทุกอย่างต้องลุลวงไปด้วยดี
และมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได้และผูม้ ารับบริ การอย่างประชาชนก็จะ
ได้รบั ความเชื่อมันและ
่
ไว้ว่างใจที่จะเข้ามารับบริ การที่องค์กรนัน้ ๆ
ประกอบกับองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน ได้รบั การประเมิ นคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช.
ตามโครงการส่งเสริ ม
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ทองถิ่ นปลอดทุจริ ตในการเป็ นองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นดีเดนและที่ดี ด้านการป้ องกันการทุจริ ต
ปี พ.ศ. 25xx และเพื่อเป็ น
การเตรียมความพรอมทัง้ ในด้านคน ได้แก้ บุคลากรทัง้ ขาราชการการเมืองฝ่ ายบริ หาร ขาราชการ
การเมืองฝ่ ายสภาทองถิ่น
และขาราชการฝ่ ายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริ ยธรรม แก้ผบู้ ริ หาร สมาชิ ก
สภา และพนักงานองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันดังกล่าวนี้ ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการปลูกและปลุกจิ ตสํานึ กการต่อต้านการทุจริ ต
3.2 เพื่อเป็ นการสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนาที่ให้เกิ ดประ
โยชนสุขแก้
ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชนหรือมีผลประโย
ชนทับซอน
4. เป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา และพนักงานองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน xx คน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๒
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีการดําเนิ นการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริ ยธรรมแก้ผบู้ ริ หาร สมาชิ กสภา และพนักงานองค์การบริ หารส่วนตําบล
แสนพัน โดยเชิ ญ
วิ ทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิ ตสํานึ กการต่อต้านการ
ทุจริ ต ให้ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ราชการโดยยึดมันในหลั
่
กคุณธรรม และจริ ยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทํากิ จกรรมนอกสถานที่
ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณในการดําเนิ นการ
xxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
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ตัวชี้วดั
ประชาชนผูม้ ารับบริ การที่องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันประเมิ นความพึงพอใจการปฏิ บตั ิ งาน
ของพนักงาน โดยใช้
แบบประเมินเป็ นตัวชี้วดั และต้องได้รบั ผลกาประเมิ นมาตํา่ กว่ารอยละ 70
ผลลัพธ์
ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา และพนักงานองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน เกิ ดจิ ตสํานึ กที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริ ต และ
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ โดยยึดมันตามหลั
่
กประมวลจริ ยธรรม
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๓
1.1.2 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการประพฤติ ตามประมวลจริ ยธรรม
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริ มการปฏิ บตั ิ งานตามประมวลจริ ยธรรมของเทศบาลxxx”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลxxxได้ประกาศใช้ประมวลจริ ยธรรมของเทศบาลxxx พ.ศ. 25xx โดยกําหนดกลไก
และระบบในการ
บังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทัง้ นี้ การฝyาฝ.นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็ นการกระทําผิดทาง
วิ นัย ซึ่งมีการกําหนดขัน้ ต่อนการลงโทษตามความรายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มี
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริ ยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล
มีหนาที่ดาํ เนิ นการให้
เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ให้บริ การแก้ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิ บาล โดยจะต้องยึดมันในค่
่
านิ ยมหลักของมาตรฐานจริ ยธรรม 9 ประการ ได้แก้ ยึดมันใน
่
คุณธรรมและจริ ยธรรม,
มีจิตสํานึ กที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ เหนื อกว่าประโยชน
ส่วนตน และไม่มีประโยชน
ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่ งที่ถกู ต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริ การแก้ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอธั ยาศัย และไม่เลือก
ปฏิ บตั ิ , ให้ขอมูลขาวสารแก้ประชาชนอย่างครบถวน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนขอเท็จจริ ง,มุง
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน
มีคณ
ุ ภาพโปรงใส และตรวจสอบได้, ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ น
ประมุข และยึดมันในหลั
่
ก
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จรรยาวิ ชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนิ นการตาม
ประมวลจริ ยธรรมขาราชการ
พลเรือนกรณี การเรี่ยไร และกรณี การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกําหนดให้ขาราชการต้อง
ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไม่กระทําการอันเป็ นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน
ส่วนตนและประโยชนส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันว่า
คม 2557 ซึ่งเทศบาล
xxx ควรนําแนวทางการดําเนิ นการดังกล่าวมาปรับใช้เป็ นแนวทางในการถือปฏิ บตั ิ โดยอนุโลม
ดังนัน้ เพื่อให้เกิ ดความโปรงใสในการปฏิ บตั ิ งานและเป็ นที่เชื่อถือไว้ว่างใจของประชาชน เทศบาล
xxxได้จดั ทํา
มาตรการ “ส่งเสริ มการปฏิ บตั ิ งานตามประมวลจริ ยธรรมของเทศบาลxxx” ขึน้ เพื่อให้บคุ ลากรทัง้
ฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายประจํา
ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิ บตั ิ หนาที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ไม่กระทําการ
อันเป็ นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นเครื่องมือกํากับความประพฤติ ของขาราชการที่สร้างความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ชดั เจน
และเป็ นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางการปฏิ บตั ิ งานอย่างสมํา่ เสมอ ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็ น
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลxxxเพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตาม
หลักคุณธรรม จริ ยธรรม มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3.3 เพื่อทําให้เกิ ดรู้ปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่ มความนาเชื่อถือ เกิ ดความมันใจแก้
่
ผูร้ บั บริ การและประชาชน
ทัวไป
่ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิ ดพันธะผูก้ พันระหว่างองค์กรและขาราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หารใช้อาํ นาจ
ในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อป้ องกันการแสวงหาประโยชนโดยมิ ชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิ ดขึน้
รวมทัง้ เสริ มสร้าง
ความโปรงใสในการปฏิ บตั ิ งาน
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4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทัวไป
่
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๔
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. เผยแพรประมวลจริ ยธรรมของเทศบาลxxxเพื่อใช้เป็ นค่านิ ยมสําหรับองค์กร ขาราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิ บตั ิ ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิ ทธิ ภาพ
่
2. เผยแพรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริ ยธรรมของเทศบาลxxx เป ดเผยเป็ นการทัวไปแก้
สาธารณชนให้มีส่วนรวม
รับรู้และรวมติ ดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง
กําหนดให้ขอมูลขาวสารตามเกณฑ
มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วดั ความโปรงใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ นขอมูลขาวสารที่ต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝ่ ายนิ ติการ กองวิ ชาการและแผนงาน และงานการเจ้าหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิ บตั ิ งานตามประมวล
จริ ยธรรมของเทศบาล
xxx
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริ มสร้างองค์ความรูด้ ้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู่
การเป็ น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นสังคมมิ ติให้มที่ประชาชนไม่เพิ กเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูป้ แบบ โดยได้รบั ความ
รวมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทกั ษรักษาผลประโยชน
ของชาติ และประชาชนเพื่อให้
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ประเทศไทยมีศกั ดิ์ ศรีและเกียรติ ภมู ิ ในด้านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิ สยั ทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทัง้ ชาติ ต้านทุจริ ต” มีเป้ าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รบั การประเมิ นดัชนี การรับรู้
การทุจริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนัน้ เพื่อให้การบริ หารงานในพืน้ ที่สามารถต่อบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ขางตน เทศบาลxxx
จึงได้กาํ หนด
แนวทาง/มาตรการเสริ มสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริ ตขึน้ เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิ บตั ิ ที่เป็ นรูป้ ธรรมและเกิ ดความ
ยังยื
่ นในการปฏิ บตั ิ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริ มสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริ ตแก้คณะผูบ้ ริ หารทองถิ่ น สมาชิ กสภาทอง
ถิ่ น ขาราชการฝ่ าย
ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทัวไป
่
3.2 เพื่อสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักในการประพฤติ ตามประมวลจริ ยธรรมแก้คณะผูบ้ ริ หาร
ทองถิ่ น สมาชิ ก
สภาทองถิ่ น ขาราชการฝ่ ายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทัวไป
่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ขอมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริ ตที่นํามาเผยแพรมากกว่า 5 เรื่องขึน้ ไป
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๕
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องค์ความรูเ้ กี่ยวของกับการปลูกจิ ตสํานึ กด้านการต่อต้านการ
ทุจริ ต อาทิ
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปลูกจิ ตสํานึ ก
2. เผยแพร ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริ มองค์ความรู้ ให้บคุ ลากรในสังกัดได้รบั ทราบและถือปฏิ บตั ิ
อย่างเครงครัด
ผานโครงการ/กิ จกรรม และสื่อชองทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายนิ ติการ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จํานวนขอมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริ ตที่นํามาเผยแพร
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริ มสร้างความซื่อสัตย์ สุจริ ต และปลูกฝ+งทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ น เป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทสําคัญและเป็ นกลไกหลักของประเทศในการให้บริ การสาธารณะเพื่อต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการของประชาชนในทองถิ่ น
ทัง้ ยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้
แก้ประชาชนในทองถิ่ น
โดยให้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนัน้ การที่ประชาชนในแต่ละทองถิ่ นจะมี
ความเป็ นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่ จึงขึน้ อยู่กบั การประพฤติ ปฏิ บตั ิ ของค์ณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ นทุกคนเป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม ปฏิ บตั ิ ตนอยู่ในกรอบจริ ยธรรม เป็ นผูม้ ีจิตสํานึ กที่จะ
ต่อบสนองคุณแผนดิ นด้วยการ
กระทําทุกสิ่ ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2551 มีมติ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริ มคุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็ นตนแบบให้
ขาราชการได้เรียนรู้และปฏิ บตั ิ ตาม โดยได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่ อง ให้ตระหนัก
ในการเป็ นขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ ศรี รู้จกั ความพอเพียงเป็ นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมันใน
่
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่ งที่ถกู ต้อง
ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริ ต เสียสละ มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่อง
พฤติ กรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริ ยธรรม การตัดสิ นใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการ
ป้ องกันการกระทําทุจริตใน
ระบบราชการด้วย
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ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความซื่อสัตย์ สุจริ ต ปลูกฝ0งทัศนคติ และวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบ เทศบาลตําบลแสนพัน จึงได้จดั ทําโครงการเสริ มสร้างความซื่อสัตย์ สุจริ ต และ
ปลูกฝ0งทัศนคติ วฒ
ั นธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริ ตขึน้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิ ดของค์ณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครู้เทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลแสนพัน ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก้ประโยชน
ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝ0งจิ ตสํานึ กและค่านิ ยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้แก้คณะ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู้เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล
แสนพัน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๖
3. เพื่อให้ความรู้แก้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู้เทศบาล ลูก
จางประจําและ
พนักงานจาง ตามประมวลจริ ยธรรมขาราชการส่วนทองถิ่ นเพื่อป้ องกันผลประโยชนทับซอน
4. เพื่อให้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู้เทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
ได้รบั การพัฒนาจิ ตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิ ดความสํานึ กรวมในการเสริ มสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤติ ตน เป็ นพลเมืองดี สร้างประโยชนให้แก้ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ
สร้างจิ ตสํานึ กในการ
กระทําความดี รู้จกั การให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
4. กลุ่มเป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลแสนพัน จํานวน
xxx คน
5. ระยะเวลาดําเนิ นการ
มกราคม – กันยายน 25xx
6. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
7. วิ ธีการดําเนิ นงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การป้ องกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิ ดของ
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เจ้าหนาที่รฐั ในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริ ต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่ นฝ่ ายบริ หารและ
ฝ่ ายสภาทองถิ่ น
และประมวลจริ ยธรรมของขาราชการส่วนทองถิ่ น
7.3 แบ่งกลุ่มทํากิ จกรรมเกี่ยวกับการเสริ มสร้างความซื่อสัตย์ สุจริ ต และปลูกฝ0งทัศนคติ และ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก้คณะ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู้เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลแสนพัน
7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟ0งบรรยาย
8. สถานที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลตําบลแสนพัน
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ ข้ารวมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอยละ 75
2. จํานวนผูเ้ ข้ารวมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอยละ 80
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๗
1.1.3 สร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชนทับซอนให้กบั พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจางขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนส่วนตนเข้ามาเกี่ยวของจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจหรือ
การปฏิ บตั ิ หนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกล่าวอาจเกิ ดขึน้ โดยรู้ตวั หรือไม่ร้ตู วั ทัง้ เจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็ น
การปฏิ บตั ิ สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็ นสิ่ งผิดแต่อย่างใด พฤติ กรรมเหลานี้ เป็ นการกระทํา
ความผิดทางจริ ยธรรมของ
เจ้าหนาที่ของรัฐที่ต้องคํานึ งถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของส่วนรวม) แต่กลับตัดสิ นใจ
ปฏิ บตั ิ หนาที่โดยคํานึ งถึง
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจ้าหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิ พลตาม
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อํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิ ดประโยชนส่วนตัว โดยกอให้เกิ ดผลเสียต่อผลประโยชน
ส่วนรวม ผลประโยชน
ทับซอนมีหลากหลายรู้ปแบบ ไม่จาํ กัดอยู่ในรู้ปของตัวเงิ นหรือทรัพยสิ นเทานัน้ แต่รวมถึงผลประโย
ชนอื่นๆ ที่ไม่ใช้ร้ปู ตัวเงิ น
หรือทรัพยสิ นก็ได้ อาทิ การแต่งตัง้ พรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหนงในองค์กรต่างๆ ทัง้ ในหน่ วย
ราชการ รัฐวิ สาหกิ จ และบริ ษทั
จํากัด หรือการที่บคุ คลผูม้ ีอาํ นาจที่ตดั สิ นใจให้ญาติ พี่นองหรือบริ ษทั ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รบั
สัมปทานหรือผลประโยชนจาก
ทางราชการโดยมิ ชอบ ทัง้ นี้ หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหว่างผลประโยชนส่วนตนและผลประ
โยชนส่วนรวม ซึ่งใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่ วยงานภาครัฐทุกหน่ วยงานต้องเข้ารับการประเมิ นคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่ วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้ องกันผลประโยชนทับซอนแก้เจ้าหนาที่ เพื่อป้ องกันผลประโยชนทับซอน
ดังนัน้ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จึงได้จดั กิ จกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้ องกันผล
ประโยชนทับซอน
แก้บคุ ลากรในองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน เพื่อป้ องกันการทุจริ ตในการปฏิ บตั ิ ราชการ จึงได้
จัดกิ จกรรมป้ องกันผลประโยชน
ทับซอน ผานการประชุมผูบ้ ริ หารกับพนักงานส่วนตําบลแสนพัน เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย
คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อเป็ นเครื่องกํากับความประพฤติ ของตน เพื่อไม่ให้เกิ ดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการป้ องกันผลประโยชน
ทับซอน
3.2 เพื่อเสริ มสร้างพฤติ กรรมและวิ ธีการทํางานที่สจุ ริ ตโปรงใสของขาราชการและเจ้าหนาที่ของ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลแสนพัน
3.3 เพื่อเสริ มสร้างให้ขาราชการและเจ้าหนาที่ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันมีจิตสํานึ ก
ค่านิ ยม และวัฒนธรรม
เรื่องค์ว่ามซื่อสัตย์ สุจริ ต มุงมันทํ
่ างานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีคณ
ุ ธรรมอันมันคง
่ ส่งผลให้
หน่ วยงานปลอดจากการทุจริ ตคอรรัปชัน่
มุงสู่การเป็ นขาราชการทองถิ่ นไทยใสสะอาด
4. เป้ าหมาย
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจางองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
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5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีการดําเนิ นการ
จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรูเ้ รื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๘
8. งบประมาณในการดําเนิ นโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจางมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจางมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิ บตั ิ งานไม่ยงุ
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตเป็ นว่าระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริ มการบริ หารราชการ
แผนดิ นที่มีธรรมาภิ บาลและการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากําลังและ
ปรับปรุงค่าต่อบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็ นธรรมยึดหลักการบริ หารกิ จการบานเมือง
ที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
ว่างใจในระบบราชการเสริ มสร้างระบบคุณธรรม รวมทัง้ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุม
การป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบนั หน่ วยงานต่างๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพรองค์ความรู้ที่เกี่ยวของกับการป้ องกัน
และปราบปรามการ
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ทุจริ ต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ และองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ ได้จดั ทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนา
เครื่องมือการประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิ น 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริ ต
ในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้
หน่ วยงานภาครัฐดําเนิ นการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิ จกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคูมือหรือ
ประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการป้ องกันผลประโยชนทับซอนแก้เจ้าหนาที่ในหน่ วยงานด้วย
เพื่อต่อบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตขาง
ตน และเพื่อนํา
เครื่องมือการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐการปฏิ บตั ิ
ให้เป็ นกลไกสําคัญที่จะ
ป้ องกันการทุจริ ต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชนทับซอนของเจ้าหนาที่ในภาครัฐ
เทศบาลxxxจึงได้ตระหนัก
และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการป้ องกันผลประโยชนทับซอนขึน้ เพื่อเป็ นประโยชน
ในการเสริ มสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจแก้บคุ ลากรให้เกิ ดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทัง้ เป็ นขอมูลให้ประชาชน
และผูส้ นใจได้ศึกษา เพื่อเป็ น
พืน้ ฐานการปฏิ บตั ิ ตนในการรวมกันรณรงคสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริ ตประพฤติ มิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิ ตคูมือการป้ องกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลxxxให้บคุ ลากรผูป้ ฏิ บตั ิ งานนําไป
เป็ นองค์ความรู้ใน
การทํางานให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็ นประโยชนในการเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจแก้บคุ ลากรให้เกิ ดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริ ต
คอรรัปชัน่
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๒๙
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
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บุคลากรมีคมู ือการปฏิ บตั ิ งานเพื่อป้ องกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการป้ องกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทําคูมือการป้ องกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายให้บคุ ลากร
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทําคูมือการปฏิ บตั ิ งานเพื่อป้ องกันผลประโยชนทับซอน
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝ+งองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542
และที่แก้ไข
เพิ่ มเติ ม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนส่วนตัวและส่วนรวม
ไว้ เพื่อลดระบบ
อุปถัมภในสังคมไทย ให้เจ้าหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึ กแยกแยะประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน
ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก
เจ้าหนาที่ของรัฐฝyาฝ.นให้ถือเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ได้รบั การกล่าวถึงอย่างกว่างขว่างในรอบ
หลายปี ที่ผานมา
่
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิ ญกับปัญหาการทุจริ ตคอรรัปชันของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือผูด้ าํ รงตําแหนงระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
ของประเทศรวมทัง้ ได้สร้าง
ความเสียหายให้กบั ประชาชนโดยส่วนรวม
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จากสถานการณขางตน จําเป็ นที่หน่ วยงานภาครัฐต้องเรงสร้างองค์ความรู้ให้บคุ ลากรมีความพร
อมที่จะเข้าใจสาเหตุ
และปัจจัยที่นําสู่การคอรรัปชัน่ เพื่อจะได้หาทางป้ องกันและปฏิ บตั ิ หนาที่ให้หางไกลจากตนเหตุ
ต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริ ต
คอรรัปชัน่ โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝ0งองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหว่าง
ผลประโยชนส่วนตนและ
ผลประโยชนส่วนรวม รวมทัง้ ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแยงกันระหว่างผลประโย
ชนส่วนตนและผลประโยชน
ส่วนรวม หรือเกิ ดเป็ นผลประโยชนทับซอน ซึ่งเป็ นปัญหาเชิ งโครงสร้างที่เกี่ยวของกับหลายมิ ติ ทัง้
มิ ติด้านสังคม การเมืองและ
การบริ หารที่สาํ คัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและค่านิ ยมในการบริ หารที่ดอยพัฒนา
ดังนัน้ เทศบาลxxxจึงได้จดั ทํามาตรการ “ปลูกฝ0งองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest” ขึน้
เพื่อสร้างจิ ตสํานึ กและเสริ มสร้างจริ ยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริ ยธรรมและผลประโยชน
ส่วนรวมในการปฏิ บตั ิ ราชการเป็ นสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจ้าหนาที่ของรัฐขาด
จิ ตสํานึ กในหนาที่ที่จะปกป้ อง
ผลประโยชนส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อาํ นาจทางราชการโดยมิ ชอบในการดําเนิ น
กิ จกรรมเพื่อเอื้อประโยชนต่อตนเอง
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๐
กลุ่ม พรรค พวกพอง เหนื อผลประโยชนส่วนรวมยอมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้าง
ความเสียหายต่อประเทศชาติ
และประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริ มสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก้บคุ ลากรของเทศบาลxxx
3.2 เพื่อสร้างจิ ตสํานึ กและเสริ มสร้างจริ ยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริ ยธรรมและ
ผลประโยชนส่วนรวมในการปฏิ บตั ิ ราชการเป็ นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้ องกันผลประโยชนทับ
ซอนในองค์กร
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝ0งองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
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1. ว่างแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิ จกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนิ นการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝ0งองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๑
1.2 การสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักแก้ประชาชนทุกภาคส่วนในทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไม่เพื่อเพิ่ มพืน้ ที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพืน้ ที่ตาํ บลแสนพัน ประจําป;
25xx
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
เนื่ องด้วยปัจจุบนั โลกกําลังเผชิ ญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ที่ทาํ ให้
อุณหภูมิโลกสูงขึน้ หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกรอน ซึ่งส่งผลให้เกิ ดปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่มี
ผลกระทบกับวิ ถีชีวิตของมนุษย
อาทิ เกิ ดความแห่งแลง มีไฟไหมปyา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิ มะตกในประเทศที่ไม่
เคยมีหิมะตก เป็ นตน
ส่วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการตัดไม่ทาํ ลายปyาของมนุษย ดังนัน้ ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
จึงได้รวมมือ
กันป้ องกันและแก้ไขภาวะโลก
รอน ซึ่งเป็ นปัญหาที่สาํ คัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทัง้ ในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพิ่ มพืน้ ที่
สีเขียวจึงเป็ นหนทางหนึ่ งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่ องจากตนไม่เป็ นแหลงดูด
ซับก.าซค่ารบอนได้ออกไซด
แหลงกรองมลพิ ษ และผลิ ตก.าซออกซิ เจน อีกทัง้ เป็ นการสร้างความสมดุลการใช้พืน้ ที่ให้เกิ ดความ
เหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
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พืน้ ผิวในพืน้ ที่นัน้ ๆ ลงได้อย่างน้ อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอน
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
จึงได้จดั ทําโครงการ “ปลูกตนไม่เพื่อเพิ่ มพืน้ ที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพืน้ ที่ตาํ บลแสนพัน
ประจําปี 25xx” เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอนสร้างเมืองนาอยู่สวยงาม (Beautified City) และรวมถ
ว่ายเป็ นราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนัน้ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม องค์การบริ หารส่วนตําบลแสน
พัน จึงได้จดั ทําโครงการนี้ ขึน้ มา
เพื่อเพิ่ มพืน้ ที่สีเขียวในพืน้ ที่กสิ กรรมของประชาชนและพืน้ ที่ว่างเปลาในเขต้องค์การบริ หารส่วน
ตําบลแสนพันเพื่อให้เกิ ดความรมรื่น
แก้ชมุ ชน พรอมทัง้ เป็ นการเพิ่ มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่ งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อนั เป็ น
สาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ชมุ ชนเข้ามามีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่ มพืน้ ที่
สีเขียวในตําบล
xxx
3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิ ดความสมดุลเพิ่ ม
มูลค่าทรัพยากรที่
มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 ส่งเสริ มสนับสนุนให้ชมุ ชนเป็ นเมืองนาอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความรมรื่นและ
คลายรอนแก้
ประชาชน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไม่ จํานวน xxx ตน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ที่สาธารณะในเขตตําบลแสนพัน อําเภอxxx จังหวัดxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่ น
เข้ารวมกิ จกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวของและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นในพืน้ ที่ ให้จดั เตรียม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม่
6.3 จัดซื้อกลาไม่ พันธุไม่ เพื่อใช้ในโครงการ
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6.4 ดําเนิ นการปลูกตนไม่โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนใน
ทองถิ่ น
6.5 ดูแลรักษาและติ ดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม องค์การบริ หารส่วนตําบลแสน
พัน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๒
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ทําให้ผเู้ ข้ารวมกิ จกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม
10.2 ทําให้เพิ่ มพืน้ ที่ปyาไม่และสิ่ งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึ ก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม
10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความรม
รื่นในชุมชน
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริ ม อนุรกั ษ ฟ`aนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม แหลงทอง
เที่ยว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทศั นในชุมชน ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 25xx
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็ นพืน้ ที่ที่มีทรัพยากรปyาไม่อยู่เป็ นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม่ทาํ ลายป
yาไม่ที่ผิดกฎหมายได้
เพิ่ มมากขึน้ อย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบนั ทรัพยากรปyาไม่ของประเทศไทยมีจาํ นวนลดน้ อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่ งแวดลอมและระบบนิ เวศต่างๆ ตลอดจนวิ ถีชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนเป็ นอย่างมาก
หน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงได้มีการริ เริ่ มโครงการอนุรกั ษทรัพยากรปyาไม่ ซึ่งจะสามารถชวยให้ธรรมชาติ ของ
ประเทศไทยกลับมามีความ
สมดุลเพิ่ มมากขึน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถทรงมีความหวงใยใน
ปัญหาปริ มาณปyาไม่ของ
ประเทศ โดยทัง้ สองพระองค์ทานได้พยายามคิ ดคนหาวิ ธีนานัปการที่จะเพิ่ มปริ มาณปyาไม่ของ
ประเทศไทยให้มากขึน้ อย่างมันคง
่
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และยังยื
่ น ซึ่งพระองค์ทานได้เสนอวิ ธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนิ นงาน คือ แนวคิ ดเรื่อง
“ปลูกปyา 3 อย่าง
เพื่อประโยชน 4 อย่าง” ปลูกปyา 3 อย่าง ได้แก้ ปลูกไม่ให้พออยู่ พอกิ น พอใช้ และระบบนิ เวศน
“พออยู่” หมายถึง
ไม่เศรษฐกิ จ ปลูกไว้ทาํ ที่อยู่อาศัยและจําหนาย “พอกิ น” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกิ นและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง
ปลูกไม่ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไม่ฟ.น และไม่ไผ เป็ นตน เพื่อประโยชนต่อระบบนิ เวศ
นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน ในฐานะเป็ นองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นที่อยู่ใกลชิ ดกับ
ประชาชนมากที่สดุ ได้ตระหนัก
ถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรกั ษ ฟ. นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม
ในชุมชน จึงได้จดั ทําโครงการ
ส่งเสริ มการอนุรกั ษ ฟ. นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมในชุมชนและในเขต้องค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน เพื่อส่งเสริ มให้
ประชาชนในชุมชนได้รวมกันอนุรกั ษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมในชุมชนของ
ตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการรักษาประโยชนสาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิ ทกั ษสิ่ ง
แวดลอมในชุมชน
เพิ่ มมากขึน้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 ปลูกตนไม่และปลูกปyาชุมชนในเขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
จํานวน xx หมูบาน โดย
้ นได้ เป็ น
ปลูกพันธุไม่ประเภทต่างๆ ทัง้ ไม่ยืนตน ไม่ประดับ ไม่ผล ไม่ดอก และพืชผักส่วนครัว รัวกิ
ตน
4.2 ดูแล อนุรกั ษ ฟ. นฟู สภาพแหลงนํ้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน
จํานวน xx หมูบาน และพืน้ ที่ทงั ้ หมดในเขต้องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันโดยบูรณาการ
รวมกันกับหน่ วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผูเ้ ข้ารวมโครงการ ประกอบด้วย คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันสมาชิ กสภา
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลแสนพันพนักงาน/ลูกจาง องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน ผูน้ ําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทัง้ xx หมู
บาน ได้แก้ ประธานชุมชน ประธาน
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ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๓
กลุ่มผูส้ งู อายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หน่ วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็ นตน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขต้องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน และแหลงนํ้า คู
คลอง ในเขต้องค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีการดําเนิ นงาน
6.1 จัดอบรมผูเ้ ข้ารวมโครงการพรอมชี้แจงความเป็ นมาและแนวทางการดําเนิ นงานตามโครงการ
(กลุ่มรวมทุก
ชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิ ดเห็นการจัดกิ จกรรมและการจัดตัง้ กลุ่มพิ ทกั ษสิ่ งแวดลอมประจําชุมชน
(กลุ่มยอยแต่ละ
ชุมชน)
6.3 จัดเวทีเส่วนาติ ดตามผลการดําเนิ นงานกลุ่มพิ ทกั ษสิ่ งแวดลอมประจําชุมชน (กลุ่มยอยแต่ละ
ชุมชน)
6.4 จัดกิ จกรรมรวมกันปลูกตนไม่ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมนํ้าคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนน
และพืน้ ที่สาธารณะประโยชนต่าง ๆ ในชุมชนและในเขต้องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6.5 จัดกิ จกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทศั น และอนุรกั ษฟ. นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด
รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเป็ นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ
ตลอดจนประชาชนทัวไป
่
6.6 จัดกิ จกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหน่ วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม เพื่อเป็ นกรณี ตวั อย่างให้แก้ชมุ ชนต่างๆ ในเขต้องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
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เกิ ดกลุ่มอาสาสมัครพิ ทกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมในชุมชนเพิ่ มมากขึน้
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดลอมในชุมชนมีมากขึน้
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริ มรัว้
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ปัจจุบนั ปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่ มทวีขึน้ ซึ่งเห็นได้จากสถิ ติของผูป้ yวยที่มารับ
บริ การรักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลมีจาํ นวนมากขึน้ เรื่อยๆ และอัตราการปyวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่ มสูงขึน้
โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่ มขนาดของ
โรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผูท้ ี่มารับบริการ ซึ่งเป็ นภาระที่รฐั บาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ดําเนิ นการเป็ นอันมาก และเป็ น
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่ องจากตนเหตุของปัญหาสุขภาพที่สาํ คัญมีสาเหตุมาจากการบริ โภค
อาหารที่ไม่ถกู สุขลักษณ์ะ
อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม่ที่ไม่ปลอดสารพิ ษ เพราะเกษตรกรผูผ้ ลิ ตใช้สาร
กําจัดศัตรู้พืชอย่างไม่ถกู วิ ธี เพื่อ
เหตุผลทางการค่าและพาณิ ชย ทําให้สารเคมีที่เป็ นโทษเหลานัน้ ตกอยู่กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างยากที่จะ
หลีกเลี่ยง แนวทางในการ
ป้ องกันปัญหาที่เป็ นการแก้ที่ตนเหตุแบบยังยื
่ น คือการให้สขุ ศึกษาแก้ประชาชน และการส่งเสริ ม
การปลูกผักเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรือน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๔
การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอิ นทรียก็เป็ นหนทางหนึ่ งที่จะชวยให้ผบู้ ริ โภคได้รบั สารอาหารที่
ดี มีประโยชน
แต่กระนัน้ สําหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็ นปัญหาให้ญในการที่จะเริ่ มตนที่จะเรียนรู้การ
ปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน
บานส่วนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้รวมกันจัดตัง้ โครงการนี้ ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอิ นทรียระหว่างสมาชิ กด้วยกันเอง
3.2 เพื่ออนุรกั ษพืชผักถิ่ น พันธุพืน้ เมือง และขยายพันธุพืชที่เป็ นสารอาหารให้คงอยู่ไว้
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิ ต เพื่อให้เหมาะแก้การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมี
ส่งเคราะหใดๆ
3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏี เศรษฐกิ จ
พอเพียง
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4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 สมาชิ กชุมชนบานส่วนพอเพียง
4.2 ประชาชนทัวไป
่
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ที่ในเขต้องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ขัน้ เตรียมการ
- มีการว่างแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มยอย แบ่งหัวขอโครงงาน จัดตัง้ ทีมงานที่เป็ นผูป้ ระสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิ กที่ปลูกผักอิ นทรียไว้รบั ประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ
- บางกลุ่มยอย แบ่งหัวขอโครงงาน จัดตัง้ ทีมงานที่เป็ นผูป้ ระสานงาน
6.2 ขัน้ ปฏิ บตั ิ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิ ก หรือลิ งคภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอิ นทรีย
เพื่อให้
สมาชิ กที่รวมโครงการได้ศึกษากอนลงมือปฏิ บตั ิ
- แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผกั
- กระตุนการนําเสนอของผูเ้ ข้ารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิ ทยาการซึ่งกันและ
กัน
- จัดให้มีการนําเสนอผลผลิ ต่อย่างต่อเนื่ อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
6.3 ขัน้ ประเมิ นผล
- การนําเสนอผลงานที่กาํ ลังเพาะปลูก และ ผลผลิ ตที่สาํ เร็จแล้ว
- มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอิ นทรียเพื่อการบริ โภค
(จํานวน
ครัวเรือน คิ ดเป็ นรอยละ)
- ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิ ตในการเพาะปลูกดีขึน้
- ขัน้ ปรับปรุงและพัฒนา
- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการดําเนิ นการที่ผานมา โดยดูตวั ชี้วดั จากการประเมิ นผล และหาแนว
ทางแก้ไข
รวมกัน
- ส่งเสริ มให้เกิ ดธนาค่ารพันธุพืชส่วนครัวสําหรับให้บริ การสมาชิ ก
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
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ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๕
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 สมาชิ กที่รวมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอิ นทรีย
10.2 สมาชิ กสามารถนําความรู้ที่ได้รบั ไปปฏิ บตั ิ ได้จริ ง
10.3 เพิ่ มผลผลิ ตของสมาชิ ก มีคณ
ุ ภาพดี และปลอดสารพิ ษ
10.4 ผูเ้ ข้ารวมโครงการได้รบั ประโยชนจากการปลูกผักบริ โภคเอง ได้เกิ ดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพียง
เกิ ดประโยชนต่อตนเองและเกิ ดการแบ่งปัน
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นโครงการตาม
แนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็ นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พรอมทัง้
ได้พระราชทานแนว
ทางการดําเนิ นงานให้หน่ วยงานต่างๆ นําไปว่างแผนปฏิ บตั ิ งานให้ความชวยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กบั ราษฎรผูป้ ระสบความทุกข
โดยเนนให้ผลการดําเนิ นงานตกถึงมือ
ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทัวประเทศ
่
ราษฎรโดยตรงเป็ นเบือ้ งแรก
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิ น” และขณะเดียวกันก็เป็ นการปูพืน้ ฐานไว้สาํ หรับ
“ความกิ นดี อยู่ดี ในอนาคต”
ด้วย ดังนัน้ โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ จึงเป็ นโครงการที่มงุ พัฒนาราษฎรผูย้ ากไรให้มี
ฐานะ ความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่หางไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแทจริ ง โดยมีหลักการสําคัญ
คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หนา เป็ นขัน้ ต่อนตามลําดับความจําเป็ น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริ มความรู้ และเทคนิ ค
วิ ชาการสมัยให้มที่เหมาะสม
นอกจากนัน้ ยังมุงเนนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชมุ ชนสามารถวิ เคราะหปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถ
ว่างแผนการผลิ ตที่สอดคลองกับศักยภาพของพืน้ ที่ และความพรอมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนรวมของเกษตรกร
กองทุนสวัสดิ การชุมชนตําบลแสนพัน จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ โดยมีแนวทางตาม
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โครงการเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่งเป็ นหนึ่ งในโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผย
แพรให้กบั ผูม้ ีรายได้น้อย ดอย
โอกาสทางสังคมและประชาชนทัวไปที
่
่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริ มอาชีพให้กบั คนยากจนในตําบลแสนพัน
3.2 ส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กบั คนยากจนในตําบลแสนพัน
3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรู้ปเป็ นสิ นค่าต่างๆ
3.5 สร้างแนวคิ ดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิ จพอเพียง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนและผูท้ ี่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้ าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กบั ผูร้ วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริ ง
6.4 ฝ กปฏิ บตั ิ งานอย่างจริ งจัง
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
เดือนธันว่าคม พ.ศ. 25xx – กันยายน พ.ศ. 25xx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๖
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองสวัสดิ การสังคม องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผูเ้ ข้ารวมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผูเ้ ข้ารวมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรู้ปเห็ด
10.3 ผูเ้ ข้ารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
10.4 มีรายได้เพิ่ มขึน้ ลดรายจาย เกิ ดความพอเพียง
10.5 เกิ ดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๗
1.3 การสร้างจิ ตสํานึ กและความตระหนักแก้เด็กและเยาวชน
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
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2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ในสภาวะปัจจุบนั สังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศด้วยวิ ทยาการสมัยให้มคนส่วน
ให้ญยึดติ ดอยู่กบั
ความสําเร็จทางวัตถุกนั มาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทอง
ถิ่ น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่ งเป็ นปัญหาที่ต้อง
แก้ไขศีลธรรม คุณธรรม
และบนพืน้ ฐานความกตัญ.◌ู เริ่ มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากได้รบั การเรียนรู้
อบรม ปลูกจิ ตสํานึ กในเรือ่ ง
ุ ภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเป็ นเชนนี้
ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็ นบุคคลที่มีคณ
แล้วปัญหาต่างๆ เชน ยาเสพติ ด
รักกอนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนัน้ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จดั ทําโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว
รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน และ
โรงเรียนในเขตตําบลแสนพัน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผูป้ กครองกับบุตรหลาน ให้เป็ นสถาบันครอบครัวที่
เข้มแข็ง ให้สมาชิ กใน
ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึ กดีต่อบุพการี ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ ลด
ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติ ด และเสริ มสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติ ด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ กปฏิ บตั ิ ทาํ กิ จกรรมรวมกัน อันกอให้เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคี
ในหมูคณะ
3.2 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการได้ฝ กความเอื้อเฟ. อเผือ่ แผ และการรู้จกั แบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการมีพฒ
ั นาการในด้านรางกาย จิ ตใจ อารมณ และการอยู่รวมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการมีจิตสํานึ ก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมี
ส่วนรวม
3.5 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวิ นัย
3.6 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการได้สาํ นึ กดีต่อบุพการี ครอบครัว
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูป้ กครอง นักเรียนระดับชัน้ ป.6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน โรงเรียนใน
เขตตําบลแสนพัน
ครู้ อาจารย คณะผูบ้ ริ หาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจาง
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5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประชุมผูเ้ กี่ยวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิ จารณาอนุมตั ิ
6.3 ประสานการจัดงานให้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิ ทยากร และประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้ารวมโครงการ
6.5 แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนิ นงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนิ นการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทัง้ ภาพถ่ายกิ จกรรม
6.7 ดําเนิ นการตามโครงการ
6.8 ติ ดตามและประเมิ นผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๘
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน รวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษาองค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผูเ้ ข้ารวมโครงการมีพฒ
ั นาการทางด้านรางกาย จิ ตใจ อารมณ สังคมและสติ ปัญญาแก้เด็ก
10.2 ผูเ้ ข้ารวมโครงการมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตามค่านิ ยม 12 ประการ มีลกั ษณ์ะนิ สยั อันพึงประสงค์
10.3 ผูเ้ ข้ารวมโครงการมีจิตสํานึ ก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง
10.4 ผูเ้ ข้ารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีวินัย
10.5 ผูเ้ ข้ารวมโครงการได้รบั ความรู้เกี่ยวกับสิ ทธิ ของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติ ดยาเสพติ ด
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ในสภาวะปัจจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิ ดเพลิ นในกระแส
ค่านิ ยมโลกตะวันตก ละทิ้ งคําสังสอนในพระพุ
่
ทธศาสนา เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่งมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึง
ดําเนิ นชีวิตโดยขาด
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หลักธรรมยึดเหนี่ ยวจิ ตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมันคงและสามารถแก้
่
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่
เกิ ดขึน้ ได้ จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนิ นชีวิตที่ผิด กอให้เกิ ดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆาตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพึ่งยาเสพติ ด
เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ในอนาคต เป็ นอนาคตของชาติ เป็ นกลุ่ม
คนที่มีพลังอันสําคัญ
ที่สามารถชวยกันเสริ มสร้างกิ จกรรมที่เป็ นประโยชนต่อการพัฒนาประเทศชาติ ในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็ นวัยที่มีความคิ ด
สร้างสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนให้เด็กและเยาวชนกลาคิ ด กลาทํา กลาแสดงออก
ั นาศักยภาพและ
ในสิ่ งที่ดีพฒ
พลังในเชิ งสร้างสรรค สร้างให้พวกเข้าตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพรอมมีภมู ิ คมุ กัน รู้เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็ นเหยื่อ
หรือสร้างปัญหาให้กบั สังคม แต่กลับจะเป็ นผูพ้ รอมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็ นทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่า เป็ นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริ ญกาวหนาและมันคงของชาติ
่
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคูกนั ไป เพื่อให้เยาวชน
มีจริ ยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิ ยมในการดําเนิ นชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เป็ นโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิ ตใจและ
ปลูกฝ0งจริ ยธรรม
คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็ นแนวทางการประพฤติ ตนที่ดี ให้มีทกั ษะใน
การดําเนิ นชีวิต “เกง ดี และ
มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รบั ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน คือ
การพัฒนากาย โดยการ
แสดงออกทางกิ ริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติ กรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่รวม
กับครอบครัวและบุคคลใน
สังคม ด้วยความเกือ้ กูลและประกอบอาชีพที่สจุ ริต การพัฒนาจิ ต ให้เป็ นจิ ตที่สมบูรณทัง้ คุณภาพ
จิ ต พลังจิ ตและสุขภาพจิ ต
และสุดทายการพัฒนาปัญญา ให้เกิ ดปัญญาในการรู้จริ ง รู้เทาทันทางเจริ ญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยว
ของ รู้วิธีการป้ องกัน
รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กบั ตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็ นผูม้ ีชีวิต่อยู่อย่างรู้เทาทันโลก
นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพื่อ
เกือ้ กูลตนเองและประเทศชาติ ในที่สดุ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ กปฏิ บตั ิ ทาํ กิ จกรรมรวมกันอันกอให้เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน
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หมูคณะ
3.2 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการได้ฝ กความเอื้อเฟ. อเผือ่ แผ และการรู้จกั แบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการมีพฒ
ั นาการในด้านรางกาย จิ ตใจ อารมณและการอยู่รวมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการมีจิตสํานึ ก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมี
ส่วนรวม
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๓๙
3.5 เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวิ นัย
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ณ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประชุมผูเ้ กี่ยวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิ จารณาอนุมตั ิ
6.3 ประสานการจัดงานให้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิ ทยากร และประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้ารวมโครงการ
6.5 แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนิ นงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนิ นการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทัง้ ภาพถ่ายกิ จกรรม
6.7 ดําเนิ นการตามโครงการ
6.8 ติ ดตามและประเมิ นผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ระหว่างเดือนมิ ถนุ ายน พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ั นาการทางด้านรางกาย จิ ตใจ อารมณ สังคมและสติ ปัญญาแก้เด็ก
10.1 ผูเ้ ข้ารวมโครงการมีพฒ
10.2 ผูเ้ ข้ารวมโครงการมีจิตสํานึ กตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง
10.3 ผูเ้ ข้ารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีวินัย
10.4 ผูเ้ ข้ารวมโครงการได้รบั ความรู้เกี่ยวกับสิ ทธิ ของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
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การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิ ดเพลิ นในกระแสค่านิ ยมโลก
ตะวันตก ละทิ้ ง
คําสังสอนในพระพุ
่
ทธศาสนา เห็นว่าเป็ นสิ่ งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนิ นชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี ยวจิ ตใจ ที่จะทําให้
ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิ ดขึน้ ได้ จึงมีแนวโนมในการดําเนิ น
ชีวิตมีความมันคงและสามารถแก้
่
ชีวิตที่ผิด กอให้เกิ ดความเครียด
จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆาตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติ ด เด็กและเยาวชนคือ
พลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ ในอนาคต เป็ นอนาคตของชาติ เป็ นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกัน
เสริ มสร้างกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน
ต่อการพัฒนาประเทศชาติ ในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็ นวัยที่มีความคิ ดสร้างสรรค มีพลังและ
ศักยภาพมาก การกระตุนให้เด็ก
และเยาวชน กลาคิ ด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่ งที่ดีพฒ
ั นาศักยภาพและพลังในเชิ งสร้างสรรค และ
ส่งเสริ มให้เป็ นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีสติ ปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนิ นชีวิต จะชวยสร้าง
ให้พวกเข้าตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพรอมมีภมู ิ คมุ กัน รู้เทาทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็ นเหยื่อหรือสร้างปัญหา
ให้กบั สังคม แต่กลับจะเป็ นผู้
พรอมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็ นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็ นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ
เพื่อความเจริ ญกาวหนาและ
มันคงของชาติ
่
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคูกนั ไป เพื่อให้เยาวชนมีจริ ยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิ ยมในการ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๐
ดําเนิ นชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแห่งกฎหมายองค์การบริ หารส่วนตําบลมีหนาที่ต้องทําในเข
ต้องค์การบริ หารส่วนตําบล
(5) ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ต่อน
การกระจายอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่ นของตน ตาม
มาตรา 16 ขอ 11 การ
บํารุงรักษาศิ ลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่ น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่ น
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จึงได้จดั ทําโครงการ “เข้า
ค่ายพุทธบุตร
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โรงเรียนxxx” ซึ่งเป็ นโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝ0งจิ ตสํานึ กจริ ยธรรม
คุณธรรม และศีลธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็ นแนวทางการประพฤติ ตนที่ดีให้มีทกั ษะในการดําเนิ นชีวิต เพื่อให้
เด็กและเยาวชนนําธรรมะนํา
หลักคําสอน ที่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นชีวิต
และนําหลักธรรม
ไปปฏิ บตั ิ ในชีวิตประจําวัน
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นคนดีตามหลักไตรสิ กขา คือเป็ นผูม้ ีศีล สมาธิ
ปัญญา เป็ น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่รวมกันอย่างส่งบสุขและ
เหมาะสม
3.4 เพื่อปลูกฝ0งค่านิ ยมและพัฒนาจิ ตสํานึ กที่ดีงาม มีคณ
ุ ธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง
และสังคม และประเทศชาติ บานเมือง
4. เป้ าหมาย
เด็กนักเรียนโรงเรียนxxx จํานวน xx คน
5. สถานที่ดาํ เนิ นการ
โรงเรียนxxx อําเภอxxx จังหวัดxxx
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ
วันที่ x – xx เดือนxxx 25xx
7. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน รวมกับโรงเรียนxxx
8. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนิ นการ
2. ติ ดต่อประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวของ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กบั หมูบาน ในเขตพืน้ ที่ได้รบั ทราบ
4. ดําเนิ นการจัดกิ จกรรม
5. สรุปผลการดําเนิ นการตามโครงการเพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ในปี ต่อไป
9. งบประมาณ
xxxx บาท
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์

38

1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิ บตั ิ ใน
ชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นคนดีตามหลักไตรสิ กขา คือเป็ นผูม้ ีศีล สมาธิ ปัญญาเป็ น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่รวมกันอย่างส่งบสุขและเหมาะสม
4. ปลูกฝ0งค่านิ ยม มีจิตสํานึ กที่ดี มีคณ
ุ ธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๑
ตัวอย่างที่ 4
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ปัญหาการทุจริ ตคอรรัปชันเป็
่ นปัญหาที่ทาํ ลายสังคมอย่างรุนแรงและฝ0งรากลึก เป็ นปัญหาที่สะ
ทอนวิ กฤตการณด้าน
่ นนัน้ คนในสังคมต้องมี
คุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยังยื
ค่านิ ยมในการรักความดีและรู้สึก
ไม่ยอมรับพฤติ กรรมทุจริ ตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรู้ปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิ ยมที่ถกู ต้องนี้ จะเป็ น
รากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคน
เป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ
ปัจจุบนั ประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริ ตคอรรัปชันเป็
่ นเรื่องที่ยอมรับได้หาก
ตนเองได้รบั
ผลประโยชนด้วย สะทอนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝ0งด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
อย่างยังยื
่ น หากปลอยให้ค่านิ ยมที่
ไม่ถกู ต้องเชนนี้ เกิ ดขึน้ ต่อไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริ ยธรรมจะเกิ ดขึน้ กับสังคมไทยและ
ส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ
ตามมาอีกมากมาย
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันตระหนักถึงปัญหาที่เกิ ดขึน้ จึงได้จดั กิ จกรรมการประกวดคําขวัญ
ต่อต้านการทุจริ ตขึน้
ทัง้ นี้ เพื่อกระตุนให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิ ดขึน้ และพรอมที่
จะเป็ นกําลังสําคัญในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรู้ปแบบ และเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปัญหาทุจริ ตที่
ได้ผลที่สดุ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.
2552 มาตรา 66
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องค์การบริ หารส่วนตําบล มีอาํ นาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิ จ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตําบลมีหนาที่ต้องทําในเขต้องค์การบริ หารส่วนตําบล (5)
ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิ การ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขัน้ ต่อน
กระจายอํานาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบล มีอาํ นาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทอง
ถิ่ นของตนเอง ดังนี้ (9)
จัดการศึกษา (10) การสังคมส่งเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อย
โอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็ น
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
คนที่สมบูรณทัง้ ด้านรางกาย จิ ตใจ อารมณ สังคมและสติ ปัญญา ความรู้ มีคณ
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
รวมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการสร้างจิ ตสํานึ กด้านจริ ยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติ กรรม
ทุจริ ตคอรรัปชัน่
และการโกงทุกรู้ปแบบ
3.2 เพื่อเสริ มสร้างค่านิ ยมที่ถกู ต้องให้กบั เด็กและเยาวชน และให้เกิ ดจิ ตสํานึ กที่จะยึดมันในการทํ
่
า
ความดี มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
ุ ค่า
3.3 เพื่อส่งเสริ มให้เด็ก และเยาวชนได้ฝ กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรคมีคณ
ในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้านการทุจริ ต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน และสร้างสรรค
4. เป้ าหมาย
เชิ งปริ มาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพืน้ ที่ตาํ บลแสนพัน
เชิ งคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิ ดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริ ต
คอรรัปชันที
่ ่เกิ ดขึน้ และ
พรอมที่จะเป็ นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรู้ปแบบ
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5. กิ จกรรมและขัน้ ต่อนการดําเนิ นงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิ จารณาอนุมตั ิ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนิ นการประกวด
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๒
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสิ นการประกวดตามหลักเกณฑที่องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันกําหนด
5.5 ทําพิ ธีมอบรางวัล ณ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
7. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
8. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสน
พัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เด็กและเยาวชนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ไม่ยอมรับพฤติ กรรมทุจริ ตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรูป้
แบบ
าความดี มีความซื่อสัตย์
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิ ยมที่ถกู ต้อง มีจิตสํานึ กที่จะยึดมันในการทํ
่
สุจริ ต
ุ ค่าในทางภาษาที่
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝ กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรคมีคณ
สื่อถึงการต่อต้าน
การทุจริ ต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน และสร้างสรรค
ตัวอย่างที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคมุ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลแสนพัน (กิ จกรรม “โต
ไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ในปัจจุบนั การทุจริ ตคอรรัปชันเป็
่ นปัญหาที่ทาํ ลายสังคมอย่างรุนแรงและฝ0งรากลึก เป็ นปัญหาที่
สะทอนวิ กฤตการณ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยังยื
่ นนัน้ คนในสังคมต้องมี
ค่านิ ยมในการรักความดีและ
่
กรู้ปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติ กรรมทุจริ ตคอรรัปชันและการโกงทุ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา
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ตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552
มาตรา 66 องค์การ
บริ หารส่วนตําบล มีอาํ นาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใตบังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตําบลมีหนาที่ต้องทําในเขต้องค์การบริ หารส่วนตําบล (5)
ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิ การ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขัน้ ต่อน
กระจายอํานาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบล มีอาํ นาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทอง
ถิ่ นของตนเอง ดังนี้ (9)
จัดการศึกษา (10) การสังคมส่งเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อย
โอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็ น
คนที่สมบูรณทัง้ ด้านรางกาย จิ ตใจ อารมณ สังคมและสติ ปัญญา ความรู้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
รวมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รฐั ต้องส่งเสริ มการดําเนิ นงานและจัดตัง้
แหลงเรียนรูต้ ลอดชีวิตทุก
รู้ปแบบ นัน้
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันพิ จารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จดั โครงการ
สร้างภูมิคมุ กันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนตําบลแสนพัน (กิ จกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึน้ เพื่อเป็ นการสร้างภูมิคมุ กันและ
ค่านิ ยมที่ถกู ต้องซึ่งจะเป็ นรากฐานที่
สําคัญ ที่ทาํ ให้เด็กและเยาวชนเติ บโตขึน้ เป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นการป้ องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริ ตคอรรัปชันที
่ ่ได้ผลที่สดุ
โดยการปลูกฝ0งจิ ตสํานึ กให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สจุ ริต การยึดมันใน
่
ความสัตย์จริ งรู้จกั แยกแยะถูกผิด
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๓
ปฏิ บตั ิ ต่อตนเองและผูอ้ ื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึ กเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และ
คํานึ งถึงสังคมส่วนรวม
มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชนส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝ0งให้เด็กและเยาวชนเป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคมุ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติ กรรมทุจริ ตคอรรัปชันและการ
่
โกงทุกรู้ปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริ มให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน
ส่วนรวม
4. เป้ าหมาย
เชิ งปริ มาณ
เด็กและเยาวชนตําบลแสนพัน จํานวน xxx คน
เชิ งคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิ ดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชัว่ ดี สามารถนําความรู้ประสบกา
รณที่ได้รบั มาปรับใช้
กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิ จกรรมและขัน้ ต่อนการดําเนิ นงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการและประสานงานคณะวิ ทยากร
5.3 ดําเนิ นการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนิ นการตามโครงการ
6. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
7. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
8. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เด็กและเยาวชนได้รบั การปลูกฝ0งให้เป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมู ิ คมุ กันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติ กรรมทุจริ ตคอรรัปชันและการโกงทุ
่
กรูป้
แบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน
ส่วนรวม
ตัวอย่างที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคมุ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลแสนพัน
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(กิ จกรรม “ส่งเสริ มการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
เนื่ องจากปัจจุบนั เด็กและเยาวชนไทยได้รบั ผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทาํ ให้เกิ ดปัญหาเชน
ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติ กรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชน
ไทยไม่เห็นความสําคัญของ
การศึกษา สนใจแต่วตั ถุนิยม ไม่ร้จู กั การประมาณตน ซึ่งกอให้เกิ ดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนัน้
จึงควรทําให้เด็กและเยาวชน
รู้จกั ความพอเพียง ปลูกฝ0งอบรม บมเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิ จ สังคม สิ ง
แวดลอม และวัฒนธรรม
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๔
โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จกั การใช้ชีวิตได้
อย่างสมดุล ตามแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั อยู่รวมกับผูอ้ ื่น รู้จกั เอื้อเฟ. อเผือ่ แผและ
แบ่งปัน มีจิตสํานึ กรักษ
สิ่ งแวดลอม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิ ยม ความเป็ นไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน พิ จารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นอนาคต
ของชาติ จึงได้จดั โครงการ
สร้างภูมิคมุ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลแสนพัน (กิ จกรรมส่งเสริ มการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง) ขึน้ เพื่อปลูกฝ0ง
แนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงให้กบั เด็กและเยาวชน เป็ นการสร้างภูมิคมุ กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั อยู่
รวมกับผูอ้ ื่น รู้จกั
เอื้อเฟ. อเผือ่ แผและแบ่งปัน มีจิตสํา นึ กรักษสิ่ งแวดลอม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิ ยม
ความเป็ นไทย
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ถึง (ฉบับที่ 6 )
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริ หารส่วนตําบล มีอาํ นาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิ จ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตําบลมีหนาที่ต้องทําใน
เขต้องค์การบริ หารส่วน
ตําบล (5) ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิ การ
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พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ต่อนกระจายอํานาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่วนตําบล มีอาํ นาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่ นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมส่งเคราะหและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูด้ อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่ มเติ มถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนที่สมบูรณทัง้ ด้านรางกาย จิ ตใจ อารมณ สังคมและ
สติ ปัญญา ความรู้ มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่รวมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝ0งให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนิ นชีวิตประจําวัน
ได้
3.2 เพื่อสร้างภูมิคมุ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิ ดขึน้
3.3 เพื่อส่งเสริ มให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั เอื้อเฟ. อเผือ่ แผและ
แบ่งปัน และรู้จกั อยู่
รวมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
4. เป้ าหมาย
เชิ งปริ มาณ
เด็กและเยาวชนตําบลแสนพัน จํานวน xxx คน
เชิ งคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิ ดความตระหนักรู้ รู้จกั การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั เอื้อเฟ. อเผือ่ แผ แบ่งปัน และรู้จกั อยู่รวมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
5. กิ จกรรมและขัน้ ต่อนการดําเนิ นงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการและประสานงานคณะวิ ทยากร
5.3 ดําเนิ นการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนิ นการตามโครงการ
6. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
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7. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๕
8. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิ ดปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมู ิ คมุ กันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิ ดขึน้
ได้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั เอื้อเฟ. อเผือ่ แผและแบ่งปัน และรู้จกั
อยู่รวมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุข
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๖
มิ ติที่ 2 การบริ หารราชการเพื่อปองกันการทุจริ ต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หาร
ตัวอย่าง
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทํายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตมาแล้ว
3 ฉบับ ปัจจุบนั
ที่ใช้อยู่เป็ นฉบับที่ 3 เริ่ มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสู่การเป็ นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริ ยธรรม
เป็ นสังคมมิติให้มที่ประชาชนไม่เพิ กเฉยต่อการทุจริ ตทุกรู้ปแบบ โดยได้รบั ความรวมมือจากฝ่ าย
การเมือง หน่ วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทกั ษรักษาผลประโยชนของชาติ และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ ศรีและเกียรติ ภมู ิ ในด้าน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิ สยั ทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้
ชาติ ต้านทุจริ ต” มีเป้ าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รบั การประเมิ นดัชนี การรับรู้การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่ารอยละ
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50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึน้ ได้นัน้ การบริ หารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สงู ขึน้ เจ้าหนาที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติ กรรมแต่กต่างจากที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช้ตาํ แหนงหนาที่ในทาง
ทุจริ ตประพฤติ มิชอบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนิ นงานออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกัน้ การทุจริ ตเชิ งนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิ งรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิ ร้ปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริ ต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นเป็ นหน่ วยงานของรัฐภายใตโครงสร้างการจัดระเบียบบริ หารราชการ
ตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มงุ เนนการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ทองถิ่ นและเป็ นกลไก
หนึ่ งในการส่งเสริ มการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทําบริ การสาธารณะและกิ จกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่ น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นให้เกิ ดความยังยื
่ นรัฐจะต้องให้ความ
เป็ นอิ สระแก้องค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่ นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่ น และ
ส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ นเป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทําบริ การสาธารณะ รวมทัง้ มีส่วนรวมในการตัดสิ นใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพืน้ ที่ ส่วนการ
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นจะทําได้เทาที่จาํ เป็ นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็ นไปเพื่อการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่ น
ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นเป็ นเรือ่ งที่มีคาํ ครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก้
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นมาเป็ นเวลาชานาน ซึ่งหากพิ จารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยัวยวนใจ
่
บันทอนความมี
่
คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ของ
คนทํางานราชการส่วนทองถิ่ นส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ กส็ ามารถเกิ ดขึน้ กับคนทํางานใน
หน่ วยงานราชการอื่นได้
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เชนเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นมีจาํ นวนมาก และมากกว่า
คนทํางานในหน่ วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็ นไปได้สงู ที่คนทํางานในทองถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อาํ นาจหนาที่
โดยมิ ชอบมากกว่า แมว่า
โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่ นจะใช้อาํ นาจให้ออกนอกลูนอกทาง จะมีได้ไม่มากเทากับ
ที่คนทํางานในหน่ วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของค์ว่ามเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นได้กอให้
เกิ ดขึน้ ก็อาจเป็ นแคเศษผง
ธุลีของค์ว่ามเสียหายที่เกิ ดจากการทุจริ ตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นที่ผบู้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการ
ทุจริ ต่อย่างเห็นชัดเป็ นรูป้ ธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ น
บริ หารงานด้วยความโปรงใส มีความเข้มแข็งในการบริ หารราชการตามหลักการบริ หารกิ จการบาน
เมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ บาล
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๗
บังเกิ ดประโยชนสุขแก้ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้ องกันการทุจริ ตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ทัวประเทศต่
่
อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
ด้วยการจัดทําแผน
ป้ องกันการทุจริ ตในองค์กรที่บริ หาร
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หาร อย่างน้ อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารต่อสาธารณะชน อย่างน้ อย 1 ครัง้
4.2 แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น 4 ปี
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนทอง
ถิ่ น
6.2 ประชุมหน่ วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตัง้ คณะทํางานการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต
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6.5 จัดทําแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต
6.7 ดําเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต
6.8 รายงานผลการดําเนิ นงาน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หาร อย่างน้ อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารต่อสาธารณะชน อย่างน้ อย 1 ครัง้
- มีแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริ หารราชการขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นมีความโปรงใส สามารถป้ องกันการทุจริ ตของ
บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นได้
- ลดขอรองเรียนการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๘
2.2 มาตรการสร้างความโปรงใสในการปฏิ บตั ิ ราชการ
2.2.1 สร้างความโปรงใสในการบริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตามหลักคุณธรรม ทัง้ ในเรื่องการ
บรรจุแต่งตัง้ โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงิ นเดือน และมอบหมายงาน
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปรงใสในการบริ หารงานบุคคล (ถือปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลxxx เป็ นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อ
องค์กร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศกั ยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ ของงานให้เกิ ดประโยชนต่อ
องค์กร และประชาชน
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ มมาจากบุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ซึ่งเป็ นปัจจัยสําคัญใน
การพัฒนางานให้มีคณ
ุ ภาพ
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จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็ นรู้ปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบการทํางานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปรง
ใส และการให้บริ การที่เป็ น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแทจริ งต่อไป
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กาํ หนดให้การ
ปฏิ บตั ิ งานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิ ธีการบริหารกิ จการบานเมืองที่
ดี และคํานึ งถึงการมีส่วนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการ และการเป ดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑและ
วิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาํ หนดให้การบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี
นัน้ ต้องกอให้เกิ ด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ มีประสิ ทธิ ภาพเกิ ดความคุมค่าในเชิ ง
ภารกิ จของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง มาตรฐาน
ทัวไปเกี
่
่ยวกับจริ ยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการบริ หารงานบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตาม
หลักคุณธรรม
จริ ยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จดั ให้มีมาตรการสร้าง
ความโปรงใสในการบริ หารงาน
บุคคลขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปรงใสในการบริ หารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานบุคลากรมีร้ปู แบบ ขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งานที่ถกู ต้อง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็ นการป้ องกันการทุจริ ตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิ บตั ิ งานด้านบริ หารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิ บตั ิ ราชการด้านบริ หารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิ ทธิ ภาพได้คน
ดี คนเกงเข้ามา
ทํางาน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
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จัดทํามาตรการด้านการบริ หารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริ หารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตัง้ โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงิ นเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลของเทศบาล
พ.ศ. 25xx
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็ นมาตรการในการปฏิ บตั ิ งานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริ หารงานบุคคล
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๔๙
6.4 ดําเนิ นการบริ หารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ บาล
6.5 สรุปผลการดําเนิ นการบริ หารงาน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
- มีมาตรการดําเนิ นงานด้านบริ หารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหนาที่งานบริ หารงานบุคคลสามารถปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ บาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดขอรองเรียนในการดําเนิ นการด้านบริ หารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลไม่ตาํ่ กว่าระดับ
3
- การบริ หารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถป้ องกันการทุจริ ตของเจ้าหนาที่ได้
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสังมอบหมายของนายกเทศมนตรี
่
ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลxxx เป็ นหน่ วยงานบริ หารราชการองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นรู้ปแบบหนึ่ งที่มีอาํ นาจหนาที่
ในการจัดทํา
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บริ การสาธารณะให้แก้ประชาชนในทองถิ่ น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทัง้ ที่เป็ นหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ต่อนการกระจายอํานาจให้แก้องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ. 2542
และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กาํ หนดให้เทศบาลมีหนาที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริ การ
สาธารณะแก้ประชาชน ผูม้ ารับ
บริ การติ ดต่อกับหน่ วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้ มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวก
ในการติ ดต่อราชการ
เนื่ องจากภารกิ จมีมากมาย ไปรวมอยู่กบั ฝ่ ายผูบ้ ริ หาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสังการ
่
อนุมตั ิ อนุญาต ไปยังหัวหนาหน่ วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ ายต่าง ๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่ ง
ต่อการให้บริ การ ทําให้การ
บริ การเกิ ดความลาชา ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งของการกระทําการ
ทุจริ ตประพฤติ มิชอบในการ
ปฏิ บตั ิ ราชการของเจ้าหนาที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริ การภาครัฐเสื่อมประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กาํ หนดให้การ
ปฏิ บตั ิ งานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ และวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดให้การบริ หารราชการ
เพื่อให้เกิ ดประโยชนสุขของประชาชนและเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ ไม่มีขนั ้ ต่อนการ
ปฏิ บตั ิ งานเกิ นความจําเป็ น
ประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวกและได้รบั การต่อบสนองค์ว่ามต้องการ การบริ หารงานมี
ประสิ ทธิ ภาพ คุมค่า ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กาํ หนดให้นายกเทศมนตรี มีอาํ นาจหนาที่
ในการสัง่ อนุญาต และ
อนุมตั ิ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริ หาร
กิ จการของเทศบาล และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมี
อํา นาจมอบหมายการปฏิ บตั ิ ราชการให้แก้รองนายกเทศมนตรีที่ได้รบั แต่งตัง้ ในการสังหรื
่ อการ
ปฏิ บตั ิ ราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจางเทศบาลรอง
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จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้เป็ นไปตามนโยบาย
และอํานาจหนาที่อื่น
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๐
ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
xxx เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดxxx
ดังนัน้ เพื่อให้การบริ หารราชการเป็ นไปตามหลักการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี ต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการของ
ประชาชน ลดขัน้ ต่อนการให้บริ การและไม่สร้างเงื่อนไขขัน้ ต่อนที่มีความยุงยาก จึงจําเป็ นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการลดขัน้ ต่อนการให้บริ การประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรมต่อบสน
องค์ว่ามต้องการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริ การจากหน่ วยงาน
3.3 เพื่อเป็ นการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้ องกันการผูก้ ขาดอํานาจหนาที่ในการใช้ดลุ พิ นิจอันอาจเป็ นเหตุแห่งการทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดทําคําสังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี
่
ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ จํานวน 4
ฉบับ ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนา
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หวั หนา
ส่วนราชการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ออกคําสังมอบหมายงานในการสั
่
ง่ อนุญาต อนุมตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสังการ
่
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ บั มอบอํานาจให้ปฏิ บตั ิ ราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิ บตั ิ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
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6.4 ให้ผรู้ บั มอบหมายงานตามคําสังรายงานผลการปฏิ
่
บตั ิ งานตามคําสังที
่ ่ได้รบั มอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
มีคาํ สังมอบหมายงานให้
่
ผทู้ ี่เกี่ยวของปฏิ บตั ิ ราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริ การที่ได้รบั อยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก และลดการผูก้ ขาดอํานาจหนาที่อนั เป็ นชองทางแห่งการทุจริ ต
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๑
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรม “สร้างความโปรงใสในการพิ จารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิ จารณาความดีความชอบหรือการพิ จารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน เป็ นกระบวนการหนึ่ งของการ
บริ หารผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ผปู้ ฏิ บตั ิ งานเกิ ดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดxxxได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิ จารณาความดีความชอบหรือการพิ จารณา
เลื่อนขัน้ เงิ นเดือนเป็ นเรือ่ ง
ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริ หารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเรื่องการใช้ดลุ พิ นิจของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ
ราชการของผูใ้ ตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การบริ หารส่วน
จังหวัด จังหวัดxxx เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
พ.ศ. 25xx ลงวันที่ xx เดือน
xxx พ.ศ. 25xx ได้กาํ หนดให้นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxxแต่งตัง้ คณะกรรมการพิ จารณา
เลื่อนขัน้ เงิ นเดือนขาราชการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx ด้วยเหตุผลนี้ เองจึงเป็ นที่มาของกิ จกรรมการสร้างความโปรงใสใน
การพิ จารณาเลื่อนขัน้
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เงิ นเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริ หารงานบุคคลด้านการเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนมีความโปรงใส เป็ นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ขาราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของขาราชการองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดxxx
โดยแต่งตัง้ ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ และหัวหนาส่วนราชการเป็ น
กรรมการ และขาราชการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx ที่รบั ผิดชอบงานการเจ้าหนาที่เป็ นเลขานุการ
6.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนขาราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx โดย
ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ หัวหนาส่วนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นกรรมการ และขาราชการองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดที่รบั ผิดชอบ
งานการเจ้าหนาที่เป็ นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของขาราชการองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดxxx
เพื่อกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิ บตั ิ ราชการที่ผบู้ งั คับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหนาที่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการปริ มนผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
6.4 คณะกรรมการพิ จารณากลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของขาราชการองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด
xxx รวบรวมและเสนอผลการพิ จารณากลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิ บตั ิ ราชการให้แก้
คณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนขัน้
เงิ นเดือนขาราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
6.5 คณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนขาราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxxพิ จารณา
ทบทวนผลการ
พิ จารณาการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามที่คณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการของขาราชการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxxเสน้ อมา โดยใช้หลักเกณฑตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองค์การบริ หาร
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ส่วนจังหวัด จังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของขาราชการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
xxx พ.ศ. 25xx ลงวันที่ xx เดือนxxx พ.ศ. 25xx
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๒
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองการเจ้าหนาที่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการพิ จารณาเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนที่โปรงใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๓
2.2.2 สร้างความโปรงใสในการบริ หารการเงิ น งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชนใน
ทรัพยสิ นของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยว
ของอย่าง
เครงครัด
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงิ นตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงิ นรายจายขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นเป็ น
แนวทางเดียวกันและ
สอดคลองกับการปฏิ บตั ิ งานในระบบบัญชีคอมพิ วเต่อรขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นจึงมี
กิ จกรรมควบคุมให้บคุ ลากรฝ่ าย
บัญชี กองค์ลงั องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx จัดทําทะเบียนคุมเงิ นรายจายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิ บตั ิ ทําให้เกิ ดความ
คุมค่าและมีประสิ ทธิ ภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิ นตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประ
จําปี และดําเนิ นงานตาม
ขัน้ ต่อนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการที
่
่เกี่ยวของ ซึ่งถือเป็ นเรื่อง
สําคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็ นต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดxxx
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อให้บคุ ลากรฝ่ ายบัญชี กองค์ลงั มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่
เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิ บตั ิ งาน ที่อาจจะทําให้เกิ ดความเสียหายแก้ทางราชการ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรฝ่ ายบัญชี กองค์ลงั องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
กองค์ลงั องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดทําทะเบียนคุมเงิ นรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx วันที่ 1 ตุลาคม 25xx ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองค์ลงั องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ ายบัญชี กองค์ลงั มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสังการที
่
่
เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิ บตั ิ งาน ที่อาจจะทําให้เกิ ดความเสียหายแก้ทางราชการ และเป็ นไป
ในทิ ศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิ ดความคุมค่าและมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงบงบประมาณ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๔
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการ
บริ หารราชการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุมค่าในเชิ งภารกิ จของรัฐ และเกิ ดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
และการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่ มเติ มและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนิ นงานด้านจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใช้เป็ นขอมูลในการรายงานผูบ้ ริ หาร
3.3 เพื่อใช้เป็ นขอมูลในการว่างแผนจัดซื้อจัดจางของหน่ วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งาน
3.5 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็ นขอมูลให้กบั ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 หัวหนาฝ่ ายและผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพยสิ น
4.2 เจ้าหนาที่ผปู้ ฏิ บตั ิ งานด้านพัสดุ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จําแนกวิ ธีการจัดซื้อจัดจางและคิ ดเป็ นรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําปี
6.6 รายงานการวิ เคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปี
6.7 เผยแพรขอมูลให้ประชาชนได้รบั ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองพัสดุและทรัพยสิ น องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รบั ทราบขอมูลในการบริ หารงานของหน่ วยงานด้วยความโปรงใสมีประสิ ทธิ ภาพ
10.2 ผูบ้ ริ หารมีขอมูลในการว่างแผนการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
10.3 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ความคุมค่าเป็ น
ประโยชนกับประชาชน
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ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๕
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรม “สร้างความโปรงใสในการใช้จายเงิ นงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิ งานให้โปรงใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่ วยงานมีระบบป้ องกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเป็ นการป้ องกันการใช้จายเงิ น เพื่อส่งเสริมธุรกิ จของตนและพวกพอง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
เจ้าหนาที่ผปู้ ฏิ บตั ิ งานด้านพัสดุ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิ บตั ิ งานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเ้ สนอ
งานในการจัดหา
พัสดุ
6.2 ปรับปรุงขัน้ ต่อนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานถึง
ความเกี่ยวของกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้ องกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพยสิ น องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้ องกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการป้ องกันการใช้จายเงิ น เพื่อส่งเสริ มธุรกิ จของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิ บตั ิ งานที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปรงใสตรวจสอบได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๖
ตัวอย่างที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจาง
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ องจากเทศบาลxxx มีฐานะเป็ นนิ ติบคุ คล มีอาํ นาจหนาที่ในการจัดทําบริ การสาธารณะด้วย
ตนเอง ทัง้ ในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จายเงิ นและการบริ หารงานต่างๆ ตามภารกิ จและการจัดทําบริ การ
สาธารณะ แต่ต้องเป็ นไปตามอํานาจ
หนาที่และกฎหมายที่กาํ หนดไว้ ดังนัน้ การที่เทศบาลจะบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโย
ชนสูงสุดแก้ประชาชน
จะต้องบริ หารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิ บาล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กาํ หนดให้การ
ปฏิ บตั ิ งานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หารกิ จการบานเมือง
ที่ดีและให้คาํ นึ งถึงการมี
ส่วนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเป ดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา
50 (9) ที่กาํ หนดให้เทศบาลมี
อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหนาที่ของเทศบาล ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
23 ที่กาํ หนดให้การจัดซื้อ
จัดจาง ให้ส่วนราชการดําเนิ นการโดยเป ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิ จารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ที่จะใช้ ราค่า และประโยชนระยะยาวที่จะได้รบั ประกอบกัน
ดังนัน้ เพื่อให้การบริ หารงบประมาณของเทศบาลเป็ นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประโยชนสูงสุดแก้ประชาชนในทองถิ่ น จึงมีความจําเป็ นต้องจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิ จกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รบั ทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ
กิ จกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล
3.2 เพื่อเสริ มสร้างความโปรงใสในการปฏิ บตั ิ ราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ บาล
3.3 เพื่อป้ องกันการทุจริ ตในหน่ วยงาน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
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เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาํ เนิ นการตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
จํานวน 4 ชองทาง ได้แก้ ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราค่ากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ้ านการคัดเลือกพรอมวงเงิ นการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธ์ตามชองทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก้ ทาง
เว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรสาย หน่ วยงานราชการ เป็ นตน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๗
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักคลัง เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไม่น้อยกว่า 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไม่น้อยกว่ารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ
จัดจางทัง้ หมด
- การจัดหาพัสดุเป็ นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ต่อน
- สามารถลดปัญหาการรองเรียนการทุจริ ตในการจัดซื้อจัดจางได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๘
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2.2.3 สร้างความโปรงใสในการให้บริ การสาธารณะ/บริ การประชาชน เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจ
แก้ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรมการจัดบริ การสาธารณะและการบริ การประชาชนเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก้ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิ บตั ิ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลxxx บริ หารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและต่อบสนองค์ว่ามต้องการของประชาชน
และให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี โดนดําเนิ นการจัดตัง้
ศูนยบริ การรวมหรือ
ศูนยบริ การเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลxxx เป็ นศูนยบริ การ
ประชาชนในการติ ดต่อ
สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมตั ิ อนุญาตในเรื่องที่เป็ นอํานาจหนาที่และภารกิ จของเทศบาล ติ ดตาม
ความคืบหนา และแจงผล
การดําเนิ นการให้ประชาชนผูร้ บั บริ การทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงาน
เพื่อให้มีระบบบริ การที่
เชื่อมต่อระหว่างศูนยบริ การรวมกับหน่ วยงานเจ้าของเรื่อง ทัง้ ในด้านเอกสาร การส่งต้องาน ระบบ
การรับเงิ น และกําหนด
ระยะเวลาดําเนิ นการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิ บตั ิ งาน ใช้ระบบ
บัตรคิ วอัตโนมัติ เพื่อให้บริ การตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริ การที่ดี
กับประชาชน เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก้ประชาชน ให้ได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิ บตั ิ
นอกจากนี้ เทศบาลxxx ยังบริ หารจัดการบริ การสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ราชการ
ของกรม
ส่งเสริ มการปกครองทองถิ่ น ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิ น และทางเทา, ด้าน
ไฟฟ/าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพื่อการบริ โภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริ มกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริ มผูส้ งู อายุ, ด้านการ
ส่งเสริ มผูด้ อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริ มการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริ ม
อาชีพ, ด้านการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริ มศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่ น, ด้านการส่งเสริ ม
การทองเที่ยว, ด้านการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริ การสาธารณะ ตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ
แก้ไขปัญหาไฟปyาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชว่าและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตัง้ แต่แหลงกําเนิ ด
การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ดในพืน้ ที่) โดยในขัน้ ต่อน
กระบวนปฏิ บตั ิ ภารกิ จ คํานึ งถึงการอํานวยความสะดวกแก้ประชาชน สร้างความโปรงใสในการ
บริ การสาธารณะ ให้ประชาชน
ได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิ บตั ิ และเพื่อเป็ นมาตรการในการป้ องกันการ
ทุจริ ตคอรรัปชัน่
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปรงใสในการบริ การสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิ บตั ิ
3.2 เพื่อเป็ นมาตรการในการป้ องกันการทุจริ ตคอรรัปชัน่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ าย ดําเนิ นการปฏิ บตั ิ งานบริ การสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิ บตั ิ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ าย เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ดําเนิ นการปฏิ บตั ิ งานบริ การสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิ บตั ิ
ให้ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิ น และทางเทา, ด้านไฟฟ/าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพื่อการบริ โภค,
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริ มกีฬา, ด้านการส่งเสริ มผูส้ งู อายุ, ด้านการส่งเสริม
ผูด้ อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริ มการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริ มศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่น, ด้านการส่งเสริ มการทองเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๕๙
สิ่ งแวดลอม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริ การสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ
แก้ไขปัญหาไฟปyาและหมอก
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ควัน การกําจัดผักตบชว่าและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตัง้ แต่แหลงกําเนิ ด
การจัดการนํ้าเสีย
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดในพืน้ ที่)
6.2 ประเมิ นมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนิ นกิ จกรรม
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ใช้จายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ าย เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปรงใสในการบริ การสาธารณะให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิ บตั ิ
่
ประชาชน
10.2 ไม่มีการทุจริ ตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแก้
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
มาตรการป้ องกันการทุจริตและสร้างความโปรงใสในการดําเนิ นงานทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลxxx มีภารกิ จให้บริ การงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนให้บริ การประชาชน
เกี่ยวกับการแจงเกิ ด
แจงตาย ยายที่อยู่ กําหนดเลขที่บาน และขอมีบตั รประจําตัวประชาชน โดยดําเนิ นการ ณ ศูนย
บริ การรวมหรือศูนยบริ การ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลxxx เพื่อบริ การอํานวยความสะดวก
และต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารจัดการที่ดี
ในขัน้ ต่อนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ได้กาํ หนดแนวทางเพื่อป้ องกันการทุจริ ตและสร้าง
ความโปรงใสในการ
ดําเนิ นงานโดย
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัยสูง การ
เข้าสู่ระบบต้อง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผานการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิ มพนิ้ วมือ
ของเจ้าหนาที่ผปู้ ฏิ บตั ิ และ
ผูอ้ นุมตั ิ /นําระบบถ่ายสําเนาลายพิ มพนิ้ วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลกอนการจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชน
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ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญในการป้ องกันการทุจริ ต และสร้างความมันใจแก้
่
ประชาชนในเรื่องค์ว่ามถูกต้อง
ของระบบงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชนอีกด้วย
- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยนาย
ทะเบียนทองถิ่ นตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งาน (หลังการปฏิ บตั ิ งานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่างน้ อย
เดือนละ 1 ครัง้ ด้วยโปรแก้รม
การตรวจสอบและป้ องกันการทุจริ ตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนในชองทางระบบ
สารสนเทศ (MIS) ภายใน
เครือขายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแก้รมทางชองทาง http :
intranet.dopa.go.th/padmic
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนิ นการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิ วอัตโนมัติ
เพื่อให้บริ การ
ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกบั ประชาชน เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก้ประชาชน
ให้ได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิ บตั ิ และเพื่อเป็ นมาตรการในการป้ องกันการ
ทุจริ ต
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปรงใสในการบริ การสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิ บตั ิ
3.2 เพื่อเป็ นมาตรการในการป้ องกันการทุจริ ตและสร้างความโปรงใสในการดําเนิ นงานทะเบียน
และบัตรประจําตัว
ประชาชน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๐
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
่องค์ว่ามถูกต้องของระบบงาน
ประชาชนผูร้ บั บริ การได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มันใจในเรื
่
ทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักทะเบียนทองถิ่ น เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ดําเนิ นการปฏิ บตั ิ งานบริ การงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รบั ความ
พึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิ บตั ิ
6.2 ประเมิ นมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนิ นกิ จกรรม
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7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ใช้จายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักทะเบียนทองถิ่ น เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปรงใสในการบริ การสาธารณะให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิ บตั ิ
10.2 ไม่มีการทุจริ ตคอรรัปชันในการดํ
่
าเนิ นงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลxxx มีหนาที่ในการจัดทําบริ การสาธารณะให้แก้ประชาชนในทองถิ่ นตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล ทัง้ ที่เป็ น
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้
ต่อนการกระจายอํานาจ
ให้แก้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็ นหนาที่ของ
เทศบาลและในการ
ปฏิ บตั ิ หนาที่นัน้ ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึ งถึงการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน และ
การเป ดเผยขอมูลขาวสาร
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิ จหนาที่ในการจัดทําบริ การสาธารณะให้แก้
ประชาชนในทองถิ่ น นัน้
เทศบาลในฐานะผูใ้ ห้บริ การก็จะไม่ทราบว่าภารกิ จที่ให้บริ การไปนัน้ ประชาชนได้รบั ประโยชน หรือ
เกิ ดประโยชนสูงสุดแก้
ประชาชนมากน้ อยเพียงใด การให้บริ การมีคณ
ุ ภาพเพียงใด ต่อบสนองค์ว่ามต้องการผูร้ บั บริ การ
หรือไม่ การที่จะทราบถึงความ
พึงพอใจจากผูร้ บั บริ การ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กาํ หนดให้การ
ปฏิ บตั ิ งานตามหนาที่
ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี
คํานึ งถึงการมีส่วนรวมของ
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ประชาชน การตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ และการเป ดเผยขอมูลขาวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑและวิ ธีการบริหารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาํ หนดให้การบริ หาร
กิ จการบานเมืองที่ดีนัน้
จะต้องกอให้เกิ ดประโยชนสุขของประชาชนเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ความคุมค่าในเชิ งภารกิ จ
ของรัฐ ประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวก และได้รบั การต่อบสนองค์ว่ามต้องการ ประกอบ
กับหนังสือจังหวัดxxx
xxx/xxx ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx ที่แจงให้เทศบาลดําเนิ นการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน
ผูม้ าขอรับบริ การ
สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วดั ที่ 1 มิ ติที่ 2 มิ ติด้านคุณภาพการให้บริ การ เพื่อประโยชนในทอง
ถิ่ น ลูกจางและพนักงาน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๑
จาง อีกทัง้ เพื่อเป็ นการสร้างความโปรงใสในการให้บริ การสาธารณะประโยชนให้ประชาชนเกิ ด
ความพึงพอใจ จึงจําเป็ นต้องมี
โครงการนี้ ขึน้ มา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการสร้างความโปรงใสในการให้บริ การสาธารณะการให้บริ การประชาชนให้เกิ ดความ
พึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็ นการสร้างจิ ตสํานึ กความตระหนักให้แก้บคุ ลากรผูใ้ ห้บริ การ ปฏิ บตั ิ หนาที่ในการ
ให้บริ การ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็ นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริ การให้มีคณ
ุ ภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
3.4 เพื่อเป็ นการป้ องกันปัญหารองเรียน การทุจริ ตประพฤติ มิชอบในหน่ วยงาน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริ ญญาตรีขึน้ ไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครัง้ ต่อปี
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ที่ในเขตเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ขออนุมตั ิ ดาํ เนิ นการตามโครงการ และดําเนิ นการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพืน้ ที่
จังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนิ นการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรู้ปแบบที่กาํ หนด
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6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงให้เทศบาลทราบ
6.4 ดําเนิ นการเบิกจายเงิ นให้แก้สถาบันผูท้ าํ การประเมิ น
6.5 ป ดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมิ นมาปรับปรุงการทํางานด้านบริ การสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแก้ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําปี แผนงานบริ หารงานทัวไป
่ งานบริ หารทัวไป
่
งบดําเนิ นการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิ บตั ิ ราชการที่ไม่เข้าลักษณ์ะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจาง
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริ การ งบประมาณ xxx บาท/ปี
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล ฝ่ ายอํานวยการ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริ หารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิ ต
- ประชาชนผูร้ บั บริ การมีความพึงพอใจไม่ตาํ่ กว่ารอยละ 80
- การให้บริ การสาธารณะมีความโปรงใส และเกิ ดประโยชนสูงสุดแก้ประชาชน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๒
ตัวอย่างที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรมการใช้บตั รคิ วในการติ ดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลxxx เป็ นหน่ วยงานบริ หารราชการองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นรู้ปแบบหนึ่ งที่มีอาํ นาจหนาที่
ในการจัดทํา
บริ การสาธารณะให้แก้ประชาชนในทองถิ่ น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทัง้ ที่เป็ นหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ต่อนการกระจายอํานาจให้แก้องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ น พ.ศ. 2542 และ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กาํ หนดให้เทศบาลมีหนาที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริ การสาธารณะ
แก้ประชาชนผูม้ าขอรับ
บริ การติ ดต่อกับหน่ วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้ มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวก
อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม
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อันเนื่ องมาจากภารกิ จ และผูม้ าขอรับบริ การเป็ นจํานวนมากซึ่งเจ้าหนาที่ไม่สามารถให้บริ การได้
อย่างทันทวงที การต่อบสนอง
ความต้องการเกิ ดความลาชาไม่เป็ นธรรม และการให้บริ การไม่เป็ นระบบมีการลัดคิ ว ซึ่งเป็ นชอง
ทางหนึ่ งในการทุจริ ต ประพฤติ
มิ ชอบของเจ้าหนาที่ถือเป็ นพฤติ กรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทัง้ ผูม้ าขอรับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ ส่งผล
ต่อมาตรฐานการให้บริ การ
ภาครัฐเสื่อมประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กาํ หนดให้การ
ปฏิ บตั ิ งานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หารกิ จการบานเมือง
ที่ดี และให้คาํ นึ งถึงการมี
ส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานและการเป ดเผยขอมูล
ขาวสารอย่างโปรงใสตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาํ หนดให้
การบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี ได้แก้ การบริ หารราชการเพื่อบรรลุเป้ าหมายโดยกอให้เกิ ดประโยชนสุขแก้ประชาชน
มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ความคุมค่าในเชิ งภารกิ จของรัฐ ไม่มีขนั ้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งานเกิ ดความจําเป็ น และประชาชนได้รบั
การอํานวยความสะดวก และ
ได้รบั การต่อบสนองค์ว่ามต้องการ ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิ จารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
ดังนัน้ เทศบาลxxx ได้มงุ เนนที่จะให้บริ การประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริ การ
โดยจัดลําดับกอน
– หลัง เพื่อเป็ นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริ การประชาชน โดยไม่
เลือกปฏิ บตั ิ จึงได้จดั กิ จกรรม
การใช้บตั รคิ วในการติ ดต่อราชการสําหรับผูม้ าติ ดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิ บตั ิ ราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็ นธรรมต่อ
ผูม้ ารับบริ การ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผูม้ าขอรับบริ การได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว สามารถต่อบสนองค์ว่ามต้องการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริ การที่ให้และเกิ ดความคุมค่าในการขอรับบริ การ
3.4 เพื่อเป็ นเกราะป้ องกันในการปฏิ บตั ิ หนาที่ของเจ้าหนาที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการ
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ประพฤติ มิชอบต่อตําแหนงหนาที่ อันเป็ นเหตุแห่งการทุจริ ตต่อหนาที่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
การจัดทําบัตรคิ วในการให้บริ การแก้ประชาชนทัวถึ
่ งเป็ นธรรม
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําคําสังคณะทํ
่
างานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูร้ บั ผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริ การ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรู้ปแบบวิ ธีการ ขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ
6.3 จัดทําบัตรคิ วในรู้ปแบบต่างๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
6.4 ป ดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขัน้ ต่อนการรับบริ การบัตรคิ ว และการใช้
บริ การตามลําดับคิ ว
6.5 จัดทําแบบประเมิ นผลความพึงพอใจของผูม้ าขอรับบริ การ
6.6 สรุปผลการให้บริ การตามแบบประเมิ นความพึงพอใจเป็ นรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามา
ปรับปรุง แก้ไขการ
ให้บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๓
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้เบิ กจายงบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
มีการใช้บตั รคิ วสําหรับให้บริ การแก้ประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหน่ วยงานที่ให้บริ การ
10.2 ผลผลิ ต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริ การที่ให้ ไม่น้อยว่ารอยละ 70 ของผูม้ าขอรับบริ การ
- การให้บริ การเกิ ดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริ ตต่อหนาที่
ตัวอย่างที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริ การประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพืน้ ที่เขตเทศบาลxxx มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็ นสังคมพหุ
วัฒนธรรม
เทศบาลxxx จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็ นธรรม/ไม่เลือกปฏิ บตั ิ ในการให้บริ การ
สาธารณะ/บริ การประชาชนให้
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เกิ ดขึน้ ในพืน้ ที่มากที่สดุ โดยนําแนวทางตามหลักการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล (Good
Governance) หรือหลักการ
บริ หารกิ จการบานเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลัก
เสมอภาค (Equity) โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่ นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิ การ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิ จและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ กอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาํ หนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดําเนิ นการโดยถือว่า
ประชาชนเป็ นศูนยกลางที่จะได้รบั การบริ การจากรัฐและการปฏิ บตั ิ ภาคกิ จของส่วนราชการต้อง
เป็ นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
สามารถตรวจสอบได้
ดังนัน้ เพื่อให้หน่ วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑที่ชดั เจน เทศบาลxxx จึงมีการนําเทคโนโลยีมา
ชวยในการปฏิ บตั ิ งาน
เพื่อลดการใช้ดลุ ยพิ นิจของเจ้าหนาที่ มีการแสดงขัน้ ต่อนการให้บริ การแก้ประชาชนอย่างชัดเจน มี
ระบบการป้ องกันหรือการ
ตรวจสอบเพื่อป้ องกันการละเวนการปฏิ บตั ิ หนาที่ในการให้บริ การ รวมถึงการอํานวยความสะดวก
และการต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก้ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิ บตั ิ
ซึ่งจะชวยให้การบริ การของ
หน่ วยงานมีความเป็ นธรรมโปรงใสยิ่ งขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหนาที่ผปู้ ฏิ บตั ิ งานในภารกิ จตามที่กฎหมายกําหนดของหน่ วยงานให้บริ การอย่างมี
ความเป็ นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิ บตั ิ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผูม้ ารับบริ การเกิ ดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูร้ บั บริ การ รอยละ 80
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๔
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิ บตั ิ งานที่มีความเป็ นธรรม/ไม่เลือกปฏิ บตั ิ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
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โปรงใสและมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก้ ระบบบัตรคิ วในการให้บริ การ ระบบการให้บริ การออนไลน เป็ น
ตน
6.2 จัดให้มีการแสดงขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งาน อัตราค่าบริ การ (ถามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนิ นการให้
ผูใ้ ช้บริ การหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้ องกันการละเวนการปฏิ บตั ิ หนาที่ ได้แก้ จัดให้
มีกลองวงจรป ด
ภายในสถานที่ให้บริ การ
6.4 จัดให้มีสถานที่สาํ หรับผูส้ งู อายุและผูพ้ ิ การโดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ ได้แก้ ทางลาดชันหองนํ
่
้าสําหรับผู้
พิ การ
6.5 จัดให้มีปัญายสามภาษา ได้แก้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรค่ารด สมารท บ.อกซ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ประเมิ นผลการให้บริ การประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ได้เบิกจายงบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx
สํานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลxxx
สํานักการคลัง เทศบาลxxx
สํานักการชาง เทศบาลxxx
สํานักการศึกษา เทศบาลxxx
กองสวัสดิ การสังคม เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูร้ บั บริ การ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๕
2.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพิ นิจและใช้อาํ นาจหนาที่ให้เป็ นไปตามหลักการบริ หารกิ จการบานเมืองที่
ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขนั ้ ต่อนและระยะเวลาการดําเนิ นการเกี่ยวกับการบริ การประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแต่ละขัน้ ต่อน เปfดเผย ณ ที่ทาํ การและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 1
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม การลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริ หารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ น จัดทําหลักเกณฑการบริ หารกิ จการบานเมืองทีดี โดยอย่างน้ อยต้องมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งาน
การอํานวยความสะดวกและต่อบสนองค์ว่ามต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟ0
งและสํารวจความคิ ดเห็นของ
ประชาชนผูร้ บั บริ การ เพื่อปรับปรุงการบริ หารงานให้สอดคลองกับความต้องการของประชาชน
มากที่สดุ ประกอบกับในปี ที่
ผานมาได้มีการประเมิ นองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นที่มีการบริ หารจัดการที่ดี และได้ดาํ เนิ นการ
ตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่ องทุกปี นัน้
เพื่อให้การประเมิ นบริ หารจัดการบานเมืองที่ดีเป็ นไปด้วยความเรียบรอยเกิ ดประโยชนสุขต่อ
ประชาชน เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและความคุมค่า สามารถลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งาน
และต่อบสนองค์ว่ามต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแทจริ ง หรืออย่างน้ อยมีผลการประเมิ นไม่ตาํ่ กว่าปี ที่ผานมา เทศบาลxxxจึง
ได้จดั ทําโครงการปรับปรุง
กระบวนการทํางานหรือลดขัน้ ต่อนการทํางานหรือการบริ การ เพื่อต่อบสนองค์ว่ามต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริ หารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นและอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตามกฎหมายเป็ นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขัน้ ต่อนในการปฏิ บตั ิ งานการบริ การประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและต่อบสนองค์ว่ามต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟ0งและสํารวจความคิ ดเห็นของประชาชนผูร้ บั บริ การ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การประชาชน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 เพื่อลดขัน้ ต่อนในการทํางานของเทศบาลxxxให้สนั ้ ลง
4.2 ประชาชนในพืน้ ที่ ตําบลแสนพัน
4.3 ประชาชนนอกพืน้ ที่ และประชาชนทัวไป
่
4.4 พนักงานและเจ้าหนาที่ของเทศบาลxxx
4.5 ผูบ้ งั คับบัญชามอบอํานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสังการ
่
อนุญาต การอนุมตั ิ และการปฏิ บตั ิ
ราชการใดๆ ไปสู่
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ผูใ้ ตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนิ นการเรื่องนัน้ โดยตรง
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx อําเภอxxx จังหวัดxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงขัน้ ต่อนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริ การที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นต้องปฏิ บตั ิ ปรับปรุง
ขัน้ ต่อนและ
ระยะเวลาในการให้บริ การที่สามารถปฏิ บตั ิ ได้จริ งและพิ จารณางานในภารกิ จว่าเรื่องใดที่
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือการปฏิ บตั ิ ราชการใดๆ ให้แก้ผใู้ ตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขัน้ ต่อนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ และประกาศกระบวนงานบริ การ
ประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทัวไป
่
พรอมทัง้ จัดทําแผนภูมิแสดง
ขัน้ ต่อนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการให้ประชาชนทราบ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๖
6.4 มีระบบการรับฟ0งขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิ บตั ิ
ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน ความคิ ดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผูบ้ ริ หาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการติ ดต่อขอรับบริ การ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริ การของ
เจ้าหนาที่
10.2 การปฏิ บตั ิ ราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิ บตั ิ งาน
10.3 การปฏิ บตั ิ ราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิ ร้ปู ระบบราชการ
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเข้าพระงามเปลี่ยนไปในทิ ศทางที่ดีขึน้ และทําให้ประชาชน
มีความศรัทธา
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ต่อคณะผูบ้ ริหารมากยิ่ งขึน้
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขัน้ ต่อนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผนดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็ น
กฎหมายที่เป็ น
ที่มาของการปฏิ ร้ปู ระบบราชการเพื่อว่างกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้ว่า “การบริ หาร
ราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุมค่าในเชิ งภารกิ จ
แห่งรัฐ การลดขัน้ ต่อนการ
ปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิ กหน่ วยงานที่ไม่จาํ เป็ น การกระจายอํานาจตัดสิ นใจ การอํานวย
ความสะดวกและต่อบสนอง
ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปตามกรอบรวมทัง้ ทิ ศทาง
และแนวทางการบริ หาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หาร
กิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นจัดทําหลักเกณฑการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่างน้ อยต้องมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งานและการอํานวยความสะดวกใน
การต่อบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
เทศบาลxxx เป็ นองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นรู้ปแบบหนึ่ ง ปฏิ บตั ิ งานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน ดังนัน้ งานให้บริ การจึงเป็ นงานบริ การแบบหนึ่ งของระบบการบริ การ
สาธารณะ ที่ผบู้ ริ หารและ
พนักงานทุกทานจะต้องรวมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการของประชาชน
ได้มากที่สดุ เมื่อประชาชนมารับบริ การแล้วเกิ ดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขัน้ ต่อน
และระยะเวลาการปฏิ บตั ิ
ราชการ ทําให้เกิ ดความรวดเร็วในการต่อบสนองค์ว่ามต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวก
ุ ภาพ
เพื่องานบริ การที่มีคณ
ทัวถึ
่ งและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ ในเขตเทศบาลxxxให้กบั ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รบั การบริ การได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
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3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิ ดขึน้ ได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิ ธีคิด วิ ธีการทํางานของบุคลากรให้คาํ นึ งถึงผลลัพธ์ในด้านการบริ การ
ประชาชนผูม้ าติ ดต่อ
ขอรับบริ การ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๗
3.4 เพื่อให้การปฏิ บตั ิ ราชการมีมาตรฐานการบริ การสาธารณะที่ชดั เจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนิ นงาน
ได้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตเทศบาลxxxและผูท้ ี่มาติ ดต่อราชการกับเทศบาลxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขัน้ ต่อนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริ การปรับลดระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทัวกั
่ น
6.4 ดําเนิ นการจัดทํากิ จกรรมอํานวยความสะดวกแก้ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูร้ บั ผิดชอบให้เป็ นปัจจุบนั
6.4.2 ปรับปรุงปัญายแสดงขัน้ ต่อนและระยะเวลาการให้บริ การแก้ประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพรขอมูลขาวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกลอง/ตูรบั ความคิ ดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองต่างๆ พรอมตัวอย่างการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริ การ
่
บริ การประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริ การแก้ประชาชน
6.4.6 จัดทําคําสังการให้
ทัง้ เวลา
ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสิ นใจ การอนุญาต การอนุมตั ิ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
6.6 มีการติ ดตามประเมิ นผลโครงการลดขัน้ ต่อนและระยะเวลาการให้บริ การ เพื่อนําจุดบกพรองใน
การจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิ ธีการ ขัน้ ต่อนหรือระยะเวลาในการให้บริ การให้ดียิ่งขึน้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตลอดปี งบประมาณ
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8. งบประมาณดําเนิ นการ
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 25xx
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลxxx กองค์ลงั กองชาง เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รบั การบริ การได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิ ดขึน้ ได้
10.3 มีทศั นคติ วิ ธีคิด วิ ธีการทํางานของบุคลากรคํานึ งถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริ การประชาชนผูม้ า
ติ ดต่อขอรับ
บริ การ
10.4 การปฏิ บตั ิ ราชการมีมาตรฐานการบริ การสาธารณะที่ชดั เจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนิ นงานได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๘
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิ ปฏิ บตั ิ ราชการแทนหรือ
การดําเนิ นการอื่นใดของผูม้ ีอาํ นาจในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมตั ิ อนุญาต สังการ
่
เพื่อลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ให้กบั ผูใ้ ตบังคับบัญชาในการบริ หารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นัน้ ก็เพื่อเป็ นการ
ชวยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิ งานให้เกิ ดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิ จารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จและขอบขาย
ของค์ว่ามรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผใู้ ตบังคับบัญชา จะพิ จารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะ
ดําเนิ นการเรื่องนัน้ เป็ นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริ หารงานกอให้เกิ ด
ประโยชนสูงสุดแก้ราชการ
ดังนัน้ การดําเนิ นการของหน่ วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณที่
การบริ หารราชการ
ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ
ความคุมค่าในเชิ งภารกิ จแห่ง
รัฐ การลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งาน การกระจายอํานาจการตัดสิ นใจ การอํานวยความสะดวก และ
การต่อบสนองค์ว่ามต้องการ
ของประชาชน แต่ทงั ้ นี้ ต้องมีผรู้ บั ผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็ นหลักการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์

77

เพื่อให้การบริ หารราชการขององค์การบริ หารส่วนxxx ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็วและเกิ ดประโยชนสูงสุดแก้ราชการ
4. เป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด หรือ
หัวหนาส่วนราชการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิ จารณาขออนุมตั ิ อนุญาต สังการ
่
แต่งตัง้ มอบหมาย คณะผูบ้ ริ หาร ปลัด
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด หรือหัวหนาส่วนราชการ เพื่อลดขัน้ ต่อนการ
ปฏิ บตั ิ ราชการ
6.2 ดําเนิ นการออกคําสังฯ
่
6.3 สําเนาคําสังฯ
่ แจงคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
รองปลัดองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด หรือหัวหนาส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รบั มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
การบริ หารราชการ การดําเนิ นงาน การปฏิ บตั ิ งานเกิ ดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก
และการให้บริ การประชาชน/บริ การสาธารณะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๖๙
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ั ญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม ได้บญ
นายกเทศมนตรีไว้
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หลายเรื่องหลายประการ รวมทัง้ มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บญ
ั ญัติอาํ นาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่
นายกเทศมนตรีจะดําเนิ นการในเรื่องต่างๆ เพียงผูเ้ ดียว ก็อาจทําให้เกิ ดชองว่างในการประพฤติ มิ
ชอบในขัน้ ต่อนต่างๆ เกิ ดขึน้
ได้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึน้ เทศบาลจึงได้กาํ หนดมาตรการให้มีการมอบ
อํานาจของนายกเทศมนตรี
ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิ บตั ิ ราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดลุ ยพิ นิจต่างๆ ของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็ นการป้ องกันการทุจริ ตคอรรัปชันของเจ้
่
าหนาที่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการมอบอํานาจอย่างน้ อยจํานวน 5 เรื่อง
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 รวบรวมภารกิ จที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคําสังมอบหมายหนาที
่
่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล
ปฏิ บตั ิ ราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
รอยละ 80 ของเป้ าหมายดําเนิ นการแล้วเสร็จ
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานทองถิ่ นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาค่าร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาค่าร พ.ศ. 2522 ได้บญ
ั ญัติกาํ หนดอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี
ในฐานะเจ้า
พนักงานทองถิ่ นไว้หลายประการ ทัง้ การอนุญาตกอสร้างอาค่าร รือ้ ถอนอาค่าร ต่อเติ มดัดแปลงอา
ค่าร เป็ นตน ซึ่งลวนแต่
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เกี่ยวของกับสิ ทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อาํ นาจอยู่กบั นายกเทศมนตรีกอ็ าจ
เป็ นผลให้การบริ การ
ประชาชนเกิ ดความลาชา และอาจเป็ นชองว่างที่ทาํ ให้เกิ ดการทุจริ ตขึน้ มาได้ ดังนัน้ จึงได้กาํ หนด
มาตรฐานการมอบอํานาจ
เจ้าพนักงานทองถิ่ นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาค่าร พ.ศ. 2522
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๐
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดลุ ยพิ นิจของเจ้าพนักงานทองถิ่ นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาค่าร พ.ศ. 2522
เป็ นไปอย่าง
รอบคอบ
3.2 เพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอรรัปชันของเจ้
่
าหนาที่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คําสังนายกเทศมนตรี
่
มอบอํานาจเจ้าพนักงานทองถิ่ น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาค่าร พ.ศ.
2522 ให้กบั รอง
นายกเทศมนตรี
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
เสนอคํา สังเทศบาลxxxมอบอํ
่
า นาจเจ้าพนักงานทองถิ่ นให้รองนายกเทศมนตรีเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ
ราชการแทน
นายกเทศมนตรีในการใช้อาํ นาจเจ้าพนักงานทองถิ่ นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาค่าร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองชาง เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการออกคําสังมอบอํ
่
านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานทองถิ่ น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาค่าร พ.ศ. 2522
ตัวอย่างที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสังมอบหมายของนายกเทศมนตรี
่
ปลัดเทศบาล และหัวหนา
ส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
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เทศบาลxxx เป็ นหน่ วยงานบริ หารราชการองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นรู้ปแบบหนึ่ งที่มีอาํ นาจหนาที่
ในการจัดทํา
บริ การสาธารณะให้แก้ประชาชนในทองถิ่ น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทัง้ ที่เป็ นหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ต่อนการกระจายอํานาจให้แก้องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ น พ.ศ. 2542 และ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กาํ หนดให้เทศบาลมีหนาที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริ การสาธารณะ
แก้ประชาชน ผูม้ ารับบริ การ
ติ ดต่อกับหน่ วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้ มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการ
ติ ดต่อราชการเนื่ องจาก
ภารกิ จมีมากมายไปรวมอยู่กบั ฝ่ ายบริ หาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การสังการ
่
อนุมตั ิ อนุญาต
ไปยังหัวหนาหน่ วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ ายต่างๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่ งต่อการให้บริ การ
ทําให้การบริ การเกิ ดความ
ลาชา ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งของการกระทําการทุจริ ต ประพฤติ มิ
ชอบในการปฏิ บตั ิ ราชการของ
เจ้าหนาที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริ การภาครัฐเสื่อมประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กาํ หนดให้การ
ปฏิ บตั ิ งานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หารกิ จการบาน
เมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ และวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดให้การบริ หาร
ราชการเพื่อให้เกิ ดประโยชนสุขของประชาชนและเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ ไม่มีขนั ้ ต่อนการ
ปฏิ บตั ิ งานเกิ นความจําเป็ น
ประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวกและได้รบั การต่อบสนองค์ว่ามต้องการ การบริ หารงานมี
ประสิ ทธิ ภาพ คุมค่า ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กาํ หนดให้นายกเทศมนตรี มีอาํ นาจหนาที่
ในการสัง่ อนุญาต และ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๑
อนุมตั ิ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริ หารกิ จการ
ของเทศบาล และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ
นายกเทศมนตรีมีอาํ นาจ
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มอบหมายการปฏิ บตั ิ ราชการให้แก้รองนายกเทศมนตรีที่ได้รบั แต่งตัง้ ในการสังหรื
่ อการปฏิ บตั ิ
ราชการของนายกเทศมนตรีได้
มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็ นไปตามนโยบาย และมีอาํ นาจหนาที่
อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด
หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
xxx เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดxxx
ดังนัน้ เพื่อให้การบริ หารราชการเป็ นไปตามหลักการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี ต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการของ
ประชาชน ลดขัน้ ต่อนการให้บริ การและไม่สร้างเงื่อนไขขัน้ ต่อนที่มีความยุงยาก จึงจําเป็ นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการลดขัน้ ต่อนการให้บริ การประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม ต่อบ
สนองค์ว่ามต้องการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริ การจากหน่ วยงาน
3.3 เพื่อเป็ นการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้ องกันการผูก้ ขาดอํานาจหนาที่ในการใช้ดลุ ยพิ นิจอันอาจเป็ นเหตุแห่งการทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เป้ าหมาย
่
ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ จํานวน 4
จัดทําคําสังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี
ฉบับ ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนา
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หวั หนา
ส่วนราชการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ออกคําสังมอบหมายงานในการสั
่
ง่ อนุญาต อนุมตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือ สังการ
่
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6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ บั มอบอํานาจให้ปฏิ บตั ิ ราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิ บตั ิ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผรู้ บั มอบหมายงานตามคําสังรายงานผลการปฏิ
่
บตั ิ งานตามคําสังที
่ ่ได้รบั มอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
มีคาํ สังมอบหมายงานให้
่
ผทู้ ี่เกี่ยวของปฏิ บตั ิ ราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริ การที่ได้รบั อยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก และลดการผูก้ ขาดอํานาจหนาที่อนั เป็ นชองทางแห่งการทุจริ ต
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๒
2.4 การเชิ ดชูเกียรติ แก้หน่ วยงาน/บุคคลในการดําเนิ นกิ จการ การประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้เป็ นที่ประ
จักษ
2.4.1 ยกยองเชิ ดชูเกียรติ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ องในวโรกาส 5 ธันว่าคม ของทุกปี เป็ นวันเฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เป็ นวันพอแห่งชาติ
และในวโรกาส 12 สิ งหาคมของทุกปี เป็ นวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีนาถ เป็ นวันแมแห่งชาติ
ซึ่งเทศบาลได้กาํ หนดเป็ นนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแห่งชาติ เป็ นประจําทุกปี ติ ดต่อกันมา
เพื่อเทิ ดทูนพระมหา
กรุณาธิ คณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ ที่ทรงมีต่อ
พสกนิ กรชาวไทยอย่าง
นานัปการ พระองค์ทรงเป็ นพอและแมของปวงชนชาวไทยที่เปี ยมลนด้วยพระเมตตา ทรงหวงใย
อย่างหาที่เปรียบมิ ได้ และเป็ น
การเผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
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เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กาํ หนดให้เทศบาลมีหนาที่
ส่งเสริ มการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูส้ งู อายุ และคนพิ การ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานให้
สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
ในการเชิ ดชูเกียรติ แก้
หน่ วยงาน/บุคคลในการดําเนิ นกิ จการ การประพฤติ ตนให้เป็ นที่ประจักษ โดยการยกยองเชิ ดชู
เกียรติ ผทู้ ี่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ยกยองเชิ ดชูเกียรติ ผทู้ ี่ให้ความชวยเหลือกิ จการสาธารณะของทองถิ่ น
ดังนัน้ เทศบาลจึงได้จดั กิ จกรรมวันพอ วันแมแห่งชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพืน้ ที่
เทศบาล เพื่อมอบโล
ประกาศเกียรติ คณ
ุ ฯ เป็ นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก้สาธารณชน และให้สงั คมได้ตระหนัก
ถึงหนาที่อนั สําคัญยิ่ งของพอ
และแม ที่สาํ คัญเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกยองเชิ ดชูเกียรติ แก้พอ แม ผูม้ ีความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตัง้ มันอยู
่ ่ในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
3.2 เพื่อให้พอ แม ที่ได้รบั การคัดเลือกได้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก้บตุ ร ธิ ดา และสังคมสืบไป
4. เป้ าหมาย
จัดพิ ธีมอบโลประกาศเกียรติ คณ
ุ แก้พอ แมดีเดน จํานวน 2 ครัง้ /ปี ครัง้ ละ 90 คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
ุ สมบัติที่จะได้รบั การ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิ ธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคณ
คัดเลือกให้เป็ น
พอ แม ดีเดน ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน xx ชุมชน เพื่อให้แต่
ละชุมชน
่
คคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชัน้ ตนมายังเทศบาล
ดําเนิ นการคัดเลือก กลันกรองบุ
เพื่อให้คณะกรรมการพิ จารณา
กลันกรองได้
่
พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ ง
6.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิ จารณากลันกรองเพื
่
่อทําหนาที่กลันกรองคุ
่
ณสมบัติผทู้ ี่ถกู เสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลันกรองด้
่
านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผูบ้ ริ หารทราบ
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และเห็นชอบ
6.5 ดําเนิ นการจัดพิ ธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิ มพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตติ์ พระบรมราชิ นีนาถ จํานวน 2
ครัง้ /ปี โดยเชิ ญผูว้ ่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการมาเป็ นประธานในพิ ธีมอบโล
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๓
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิ การสังคม
10. ตัวชี้วดั /ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิ ต
- มีพอแมดีเดน ที่ได้รบั เชิ ดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่ารอยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้ าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พอ แมดีเดนที่ได้รบั มอบโลประกาศเกียรติ คณ
ุ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีพอ แมดีเดน ที่เป็ นบุคคลตนแบบแก้บตุ ร ธิ ดา และสังคมสืบไป
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการมอบประกาศเกียรติ คณ
ุ แก้สตรีดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิ จกรรมเพื่อฉลองเนื่ องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความ
เป็ นมาแห่งการต่อสู่เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติ ภาพ และการพัฒนาและจัดตัง้ ขึน้
เพื่อเทิ ดพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เนื่ องในวันมหามงคล 12 สิ งหาคม ซึ่งเป็ นวันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึ ก
ในพระมหากรุณาธิ คณ
ุ ที่ทรงมีพระวิ ริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณี ยกิ จเพื่อให้คนไทย
ได้มีโอกาส และได้
พระราชทานให้วนั ที่ 1 เดือนสิ งหาคมเป็ น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผใู้ ห้ผหู้ ญิ งไทยมีโอกาส
แสดงถึงความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเทา
สตรีสากลของหลายประเทศ
ที่เจริ ญแล้ว
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เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กาํ หนดให้เทศบาลมีหนาที่
ส่งเสริ มการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูส้ งู อายุ และคนพิ การ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานให้
สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
ในการเชิ ดชูเกียรติ แก้
หน่ วยงาน/บุคคลในการดําเนิ นกิ จการการประพฤติ ตนให้เป็ นที่ประจักษ โดยการยกยองเชิ ดชู
เกียรติ ผทู้ ี่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมยกยองเชิ ดชูเกียรติ ที่ให้ความชวยเหลือกิ จการสาธารณะของทองถิ่ น
ดังนัน้ เทศบาลจึงได้จดั ให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติ บตั รสตรีดีเดน
ให้กบั สตรีที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความขยันหมันเพี
่ ยร ซื่อสัตย์ สุจริ ต มานะอดทน มีความประพฤติ ดีเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
สังคม
2. เป็ นผูท้ าํ คุณประโยชนต่อสังคม และประเทศชาติ อย่างเดนชัด สมควรเป็ นแบบอย่างแก้คนทัวไป
่
3. เป็ นผูท้ าํ ประโยชนต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิ จ การ
สาธารณสุข สังคม
่
ส่งเคราะห ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็ นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็ นแบบอย่างแก้คนทัวไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกยองเชิ ดชูเกียรติ สตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกยองเชิ ดชูเกียรติ สตรีที่ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนที่เป็ นประโยชนต่อสังคม ให้มีขวัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตน
ที่เป็ นประโยชนต่อสังคมสืบไป
4. เป้ าหมาย
มอบประกาศเกียรติ คณ
ุ ให้แก้สตรีได้รบั การคัดเลือกเป็ นสตรีดีเดน จํานวน xx คน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๔
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิ ธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคณ
ุ สมบัติที่จะได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นสตรี
ดีเดนประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกให้สมาชิ กชมรมสตรีเทศบาลxxxทราบทัวกั
่ น เพื่อให้แต่
ละตําบล
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ดําเนิ นการคัดเลือก กลันกรองบุ
่
คคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชัน้ ตนมายังเทศบาล
เพื่อให้คณะกรรมการพิ จารณา
กลันกรองได้
่
พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ ง
6.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิ จารณากลันกรองเพื
่
่อทําหนาที่กลันกรองคุ
่
ณสมบัติผทู้ ี่ถกู เสนอชื่อจาก
แต่ละตําบลภายใน
เขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลันกรองด้
่
านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผูบ้ ริ หารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 ดําเนิ นการจัดพิ ธีการมอบประกาศเกียรติ คณ
ุ ให้แก้สตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล
จํานวน 1 ครัง้ /ปี
โดยเชิ ญนายกเทศมนตรีxxxเป็ นประธานในพิ ธี
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิ การสังคม
10. ตัวชี้วดั /ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิ ต
- สตรีดีเดนผูบ้ าํ เพ็ญประโยชนต่อสังคมตามหลักเกณฑที่กาํ หนดได้รบั การยกยองเชิ ดชูเกียรติ ไม่
น้ อยกว่ารอยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
- สตรีดีเดนผูไ้ ด้รบั การเชิ ดชูเกียรติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็ นบุคคลตนแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิ ดชูเกียรติ หน่ วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้เป็ นที่ประจักษ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบนั อยู่ด้วยความเรงรีบ แก้งแยงแขงขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิ งเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยม
ทําให้การมี
คุณธรรม จริ ยธรรมของผูค้ นเกิ ดความเสื่อมถอย เกิ ดปัญหามากมายในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง
การทุจริ ตทุกระดับทุกภาค
ส่วนรวมถึงปัญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก้คนรุนหลัง เทศบาลxxx จึงจัดให้มี
การยกยอง เชิ ดชู
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เผยแพร ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติ คณ
ุ แก้ผกู้ ระทําความดี เพื่อส่งเสริ ม
สร้างขวัญและกําลังใจแก้คนดี
เหลานัน้ ให้รวมกันสร้างสรรคสังคมที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนเป็ นแบบอย่าง เพื่อปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดี
อย่างเป็ นรู้ปธรรม เนื่ องจากความดีและคุณธรรม เป็ นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่
ความอยู่เย็นเป็ นสุข
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๕
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกยองเชิ ดชูเกียรติ แก้หน่ วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
3.2 เพื่อยกยองเชิ ดชูเกียรติ แก้หน่ วยงาน/บุคคลที่ให้ความชวยเหลือกิ จการสาธารณะของทองถิ่ น
3.3 เพื่อยกยองเชิ ดชูเกียรติ แก้หน่ วยงาน/บุคคลที่ดาํ รงตนตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิ ตสํานึ กและกระตุนให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอนั
เป็ น กุศโลบาย
หนึ่ งในการปลูกจิ ตสํานึ กให้สงั คมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่ งขึน้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการยกยองเชิ ดชูเกียรติ แก้หน่ วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ดีจาํ นวนไม่น้อย
กว่า 10 คน/ปี
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ที่เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดให้มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ยกยองเชิ ดชูเกียรติ หน่ วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้
เป็ นที่ประจักษผาน
ทางสื่อชองทางต่างๆ ได้แก้ ว่ารสารเทศบาลxxx เว็บไซตเทศบาลxxx สื่อสังคม (Social Media) เป็ น
ตน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จํานวนหน่ วยงาน/บุคคลที่ได้รบั การยกยองเชิ ดชูเกียรติ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๖
2.4.2 ยกยองเชิ ดชูเกียรติ ที่ให้ความชวยเหลือกิ จการสาธารณะของทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 1
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการมอบประกาศเกียรติ คณ
ุ แก้คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลxxx เป็ นองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น มีพืน้ ที่รบั ผิดชอบจํานวน xxx ตารางกิ โลเมตร
ประกอบด้วย x
ตําบล x หมูบาน มีประชากรทัง้ สิ้ น xxx คน ประชากรแฝงประมาณ xxx คน ครัวเรือนจํานวน xxx
ครัวเรือน ในการ
บริ หารงานของเทศบาลมุงส่งเสริ มให้ประชาชนในทองถิ่ นได้เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนางานและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สดุ
ปัจจุบนั เทศบาลxxx ได้จดั ตัง้ ชุมชนไว้แล้ว จํานวน xx ชุมชน เพื่อให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ั ญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
(ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บญ
ประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย การ
ปฏิ บตั ิ งานตามหนาที่
ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริ หารกิ จการบานเมืองทีดี
และคํานึ งถึงการมีส่วนรวม
ของประชาชน มาตรา 50 (9) กํา หนดให้เทศบาลมีหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหนาที่
ของเทศบาลและ
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ต่อนการกระจายอํานาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (16)
กําหนดให้เทศบาลมีอาํ นาจและหนาที่ส่งเสริ มการมีส่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่ น
ประกอบกับมีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันว่าคม 2530 มีวตั ถุประสงค์ ที่จะให้มี
คณะกรรมการชุมชนเข้ามา
เป็ นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทําหนาที่ในการประสานงานกับเทศบาลและหน่ วยงาน
อื่นๆ รวมตลอดทัง้ การดูแล
ทุกขสุขของพี่นองประชาชนในชุมชนระเบียบเทศบาลxxx ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 25xx
ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx
และประกาศเทศบาลxxx เรื่องหลักเกณฑและวิ ธีปฏิ บตั ิ การเลือกตัง้ พ.ศ. 25xx ลงวันที่ xx เดือนxxx
25xx
เนื่ องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตัง้ จากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา
แรงกาย แรงใจ
ปฏิ บตั ิ หนาที่โดยไม่ได้รบั ค่าต่อบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานให้สอด
คลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
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ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต ในการเชิ ดชู
เกียรติ แก้หน่ วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิ นกิ จการการประพฤติ ตนให้เป็ นที่ประจักษ โดยการยกยองเชิ ดชูเกียรติ ผทู้ ี่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม ยกยองเชิ ดชูเกียรติ ที่ให้ความชวยเหลือกิ จการสาธารณะของทองถิ่ น
ดังนัน้ เทศบาลจึงได้จดั ให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ คณ
ุ แก้คณะกรรมการชุมชนที่อทุ ิ ศ
เวลา แรงกายแรงใจ
ปฏิ บตั ิ หนาที่ครบว่าระการดํารงตําแหนง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกยองเชิ ดชูเกียรติ แก้คณะกรรมการชุมชนที่อทุ ิ ศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิ บตั ิ หนาที่เป็ น
กรรมการชุมชนมา
ด้วยดี จนครบว่าระการดํารงตําแหนง
3.2 เพื่อยกยองเชิ ดชูสตรีแก้คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นประโยชนต่อสังคมให้มี
ขวัญและกําลังใจ
4. เป้ าหมาย
มอบประกาศเกียรติ คณ
ุ ให้แก้คณะกรรมการชุมชนที่อทุ ิ ศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิ บตั ิ หนาที่จนครบ
ว่าระการดํารง
ตําแหนง จํานวน xx ชุมชน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
หองประชุมเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของค์ณะกรรมการชุมชนที่ครบว่าระการดํารงตําแหนง
6.2 จัดทําประกาศเกียรติ คณ
ุ
ุ แก้คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน
6.3 จัดพิ ธีมอบประกาศเกียรติ คณ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๗
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิ การสังคม
10. ตัวชี้วดั /ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิ ต
- คณะกรรมการชุมชนที่อทุ ิ ศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิ บตั ิ หนาที่จนครบว่าระ 4 ปี ได้รบั การยกยอง
เชิ ดชูเกียรติ
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ไม่น้อยกว่ารอยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผูไ้ ด้รบั การเชิ ดชูเกียรติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมยกยองและเชิ ดชูเกียรติ แก้บคุ คล หน่ วยงาน องค์กรดีเดน ผูท้ าํ คุณประโย
ชนหรือเข้ารวมใน
กิ จกรรมของเทศบาลxxx
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมให้เกิ ดขึน้ ในหน่ วยงานและสังคม ถือเป็ นการสร้างรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็ นสุข โดยเฉพาะเนนการส่งเสริ มและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง การมี
คุณธรรม จริ ยธรรม วิ ริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตย์สจุ ริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็ น
หลักสําคัญของการทําความดี
ดังนัน้ เพื่อส่งเสริ มให้บคุ ลากร หน่ วยงานที่มีความตัง้ ใจในการปฏิ บตั ิ งานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ทําความดีอย่างต่อเนื่ องเป็ น
แบบอย่างแก้ประชาชนตําบลแสนพัน ผูท้ ี่ทาํ คุณประโยชนหรือเต็มใจเข้ารวมในกิ จกรรมของ
เทศบาลxxxอย่างสมํา่ เสมอ เทศบาล
xxxจึงจัดกิ จกรรมยกยองและเชิ ดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และการต่อต้านการทุจริตแก้บคุ คล
หน่ วยงาน องค์กรดีเดน
ผูท้ าํ ความดี มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และผูท้ าํ คุณประโยชนหรือเข้ารวมในกิ จกรรมของเทศบาลxxx
โดยการมอบใบประกาศ
เกียรติ คณ
ุ เพื่อยกยองบุคคลผูเ้ สียสละและทําคุณประโยชนให้กบั เทศบาลที่ควรได้รบั การยกยอง
ชมเชย และเป็ นบุคคลตัวอย่าง
และจัดกิ จกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่ วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลxxx
มีค่านิ ยม ยกยอง เชิ ดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก้ผทู้ าํ คุณประโยชน และมีส่วนรวมในกิ จกรรมของเทศบาลxxx
3.2 เพื่อส่งเสริ มการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่ วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลxxx
ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละเพื่อประโยชนส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่ วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลxxxมี
ค่านิ ยม ยกยอง เชิ ดชู
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และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
- ประชาชน หน่ วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลxxx
- ผูท้ าํ คุณประโยชน และมีส่วนรวมในกิ จกรรมของเทศบาลxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ที่ในเขตเทศบาลxxx ตําบลแสนพัน อําเภอxxx จังหวัดxxx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๘
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อสร้างมาตรการรวมกันในการกําหนดหลัก
เกณฑการพิ จารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หน่ วยงาน องค์กรดีเดน
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หน่ วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็ นแบบอย่าง
6.3 จัดกิ จกรรมยกยองเชิ ดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก้บคุ คล หน่ วยงาน องค์กรดีเดนที่ผาน
การคัดเลือกและได้
คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ยกยองและเชิ ดชูเกียรติ แก้บคุ คล หน่ วยงาน องค์กรดีเดน ผูท้ าํ คุณประโยชนหรือเข้ารวมใน
กิ จกรรมของ
เทศบาลxxx
10.2 ประชาชน หน่ วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลxxxมีค่านิ ยม ยกยอง เชิ ดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติ
ปฏิ บตั ิ ตนตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูม้ ีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบนั สังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนรวมของประชาชนและการบริ การสาธารณะแบบ
มีส่วนรวมตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ ยงั เป็ นการยกยองเชิ ดชูเกียรติ บคุ คล
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้
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การสนับสนุนการดําเนิ นกิ จกรรมด้านศาสนา ศิ ลปะและวัฒนธรรม ที่เป็ นประโยชนแก้ชมุ ชน สังคม
และประเทศชาติ เพื่อเป็ น
ขวัญกําลังใจให้บคุ คลหรือองค์กรมีความมุงมัน่ ตัง้ ใจ รวมเป็ นแก้นนําในการส่งเสริ ม สนับสนุน
และอนุรกั ษมรดกทาง
ศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ สืบไป
กองการศึกษา จัดทํากิ จกรรมเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูม้ ีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูท้ ี่ได้รบั การคัดเลือก
ระดับหมูบานเข้ารับ
ใบประกาศเชิ ดชูเกียรติ และเนื่ องในวันสืบสานประเพณี วันส่งกรานต และวันผูส้ งู อายุในทุก
ปี งบประมาณ เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจ
ให้ประชาชนมีความมุงมัน่ ชวยเหลือสังคม และเป็ นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนิ นการกิ จกรรมด้านศาสนา
ศิ ลปวัฒนธรรม ที่เป็ น
ประโยชนแก้ชมุ ชน สังคม และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่ องให้สงั คมได้รบั รู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพรผลงานของผูท้ ี่ได้รบั รางวัลให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก้สาธารณชน
ต่อไป
3.3 เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจให้บคุ คล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและส่งเสริ มการดําเนิ นงาน
ด้านศาสนา ศิ ลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ องและกว่างขว่างยิ่ งขึน้
4. เป้ าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ ที่ตาํ บลแสนพัน
5. สถานที่ดาํ เนิ นการ
ศาลาเอนกประสงค์ ตําบลแสนพัน อําเภอxxx จังหวัดxxx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๗๙
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูม้ ีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใ้ ห้ญบาน และสมาชิ ก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเ้ ข้ารวมกิ จกรรมเชิ ดชูเกียรติ
ประชาชนผูม้ ีจิต
สาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผูท้ าํ คุณประโยชนด้านต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชา ดังนี้
- ด้านชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาทองถิ่ นดีเดน การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาทองถิ่ นดีเดน เพลงพืน้ บาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาทองถิ่ นดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ด้านอนุรกั ษศิ ลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
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6.4 ดําเนิ นการจัดทํากิ จกรรมเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูม้ ีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิ จกรรมเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูม้ ีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ผูท้ าํ คุณประโยชนได้รบั การเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูม้ ีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็ นแบบอย่างกับ
ประชาชน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๐
2.4.3 ยกยองเชิ ดชูเกียรติ ที่ดาํ รงตนตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูป้ ฏิ บตั ิ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนิ นชีวิตแก้
พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้ แต่กอนวิ กฤติ การณทางเศรษฐกิ จ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเนนยํา้ แนวทางการ
แก้ไขเพื่อให้รอดพนและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นภายใตกระแสโลกาภิ วฒ
ั นและ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง
การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิ ตเพื่อการบริ โภคโดยอาศัยธรรมชาติ ตามสภาพแวด
ลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย
ชนิ ดคละกัน ทัง้ พืชผัก ไม่ผล ไม่ยืนตน พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณ์ะของส่วนผสม ต่อมามี
การพัฒนาเป็ นการเกษตรเพื่อ
การบริ โภคและจําหนาย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึน้ ตนทุนการผลิ ตสูงขึน้ ประกอบ
กับเกิ ดวิ กฤติ ทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริ โภคและจําหนายในลักษณ์ะเศรษฐกิ จ
พอเพียงอีกครัง้ การปลูกผัก
ส่วนครัวรัว้ กิ นได้จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่นาสนใจ เนื่ องจากเป็ นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็ น
การใช้พืน้ ที่เล็กๆ ให้เกิ ด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิ ษตกค่าง ทําให้สภาพแวดลอมของบริ เวณบานนา
อยู่นาอาศัย และที่สาํ คัญ
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สามารถใช้บริ โภคในครัวเรือนเป็ นการลดรายจายของค์รอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือ
จากการบริ โภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็ นการเพิ่ มรายได้ให้แก้ครอบครัวอีกด้วย
ตัง้ แต่ปี 2558 ได้เกิ ดภาวะฝนทิ้ งชวงและปริ มาณนํ้าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิ ดภาวะภัยแลง ทําให้
เกษตรกรในพืน้ ที่
ชลประทานส่วนให้ญไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยงั มีเกษตรกรที่มีพืน้ ที่อยู่ใกลกับคลองส่งนํ้า
ประมาณ 500 ไร เกษตรกร
เหลานี้ จะอาศัยนํ้าจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยนํ้าจนถึงชวงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้
รับทราบถึงสถานการณภัยแลงดี
และได้ดาํ เนิ นการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพืน้ ที่การทํานาปรังลงอย่างมาก โดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
ได้ส่งเสริ มการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิ ต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้ารวมโครงการฯ
โดยพืชที่ใช้นํ้าน้ อยเพื่อปลูก
ทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถัว่ พืชส่วนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรใน
พืน้ ที่หนั มาปลูกพืชใช้นํ้าน้ อย
แทนการปลูกขาวนาปรังนัน้ จะเห็นได้ว่าใช้นํ้าน้ อยกว่าการปลูกขาว เชน พืน้ ที่ทาํ นํ้า 1 ไร ใช้นํ้า
1,738 ลูกบาศกเมตร ขณะที่
พืน้ ที่ปลูกสับปะรด 1 ไร ใช้นํ้า 583 ลูกบาศกเมตร เป็ นตน จึงเป็ นวิ ธีหนึ่ งของการดําเนิ นการ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่
ได้รบั ผลกระทบจากภัยแลงในพืน้ ที่ตาํ บลหนองตาแต่มอย่างยังยื
่ น
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริ มการดําเนิ นชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิ จพอเพียงเริ่ มจาก
การดําเนิ นชีวิตในครัวเรือนเป็ นลําดับแรก จึงได้รวมกับศูนยบริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแสนพันคัดเลือก
ประชาชนที่ปฏิ บตั ิ ตนตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรนํ้าและตนทุนใน
การใช้จายลงได้ และ
สามารถนําผลิ ตผลที่เหลือจากการบริ โภคไปเพิ่ มราบได้อีกทางหนึ่ ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริ หาร
จัดการนํ้าในพืน้ ที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงให้สอดคลองกับปริ มาณนํ้าตนทุนและสถานการณที่เกี่ยว
ของเพื่อเป็ นตัวอย่าง ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบจากภัยแลงให้มีรายได้จาก
กิ จกรรมอื่นทดแทนอย่างยังยื
่ น จึง
ได้จดั ทํากิ จกรรมเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูป้ ฏิ บตั ิ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และแต่งตัง้ ให้เป็ น
วิ ทยากรประจําศูนยเรียนรู้
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โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิ ตเกษตรผสมผสาน อีกทัง้ ยังเป็ นตัวอย่างให้แก้
เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาใช้ในการดําเนิ นชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิ ดชูเกียรติ ประชาชนผูป้ ฏิ บตั ิ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ให้เป็ นตัวอย่างและเป็ นวิ ทยากร
ประจําศูนยเรียนรู้
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิ ตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก้เกษตรกร
4. สถานที่ดาํ เนิ นการ
ศูนยเรียนรู้โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิ ตเศรษฐกิ จพอเพียง
5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริ การฯ ประจําตําบลแสนพัน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๑
5.2 ดําเนิ นโครงการเศรษฐกิ จพอเพียง ประจําปี 25xx
5.3 มอบใบประกาศนี ยบัตร และแต่งตัง้ ให้เป็ นวิ ทยากรประจําศูนยเรียนรู้โครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย
สาธิ ตเกษตรผสมผสาน
5.4 ประชาสัมพันธ์ศนู ยเรียนรู้โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิ ตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนิ นงานตามโครงการเศรษฐกิ จพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ระหว่างเดือนเมษายน – สิ งหาคม
7. งบประมาณดําเนิ นการ
เป็ นเงิ นงบประมาณทัง้ สิ้น xxx บาท
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ
งานส่งเสริ มการเกษตร สํานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน อําเภอxxx จังหวัดxxx
9. ตัวชี้วดั
9.1 ตัวชี้วดั ที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้ารวมโครงการเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
9.2 ตัวชี้วดั ที่ 2 ระดับความสําเร็จกิ จกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนยเรียนรู้โครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ
ศูนยสาธิ ตเศรษฐกิ จพอเพียง และศูนยเรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้ าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทัวไปที
่
่สนใจขอเข้า
ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
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10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเข้ารวมโครงการเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ และนํากลับไปดําเนิ นการอย่างเป็ นรู้ปธรรม
10.2 ศูนยเรียนรู้โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิ ตเศรษฐกิ จพอเพียง และศูนยเรียนรู้
เกษตร
ผสมผสาน ดําเนิ นงานอย่างเป็ นรู้ปธรรมและเป็ นศูนยเรียนรู้มีชีวิตของตําบลแสนพันได้
10.3 ศูนยเรียนรู้โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิ ตเศรษฐกิ จพอเพียง และศูนยเรียนรู้
เกษตร
ผสมผสาน มีเกษตรกร
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๒
2.5 มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริ ต
2.5.1 ดําเนิ นการให้มีขอตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิ บตั ิ หนาที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการบริ หารราชการกิ จการบานเมืองที่ดี
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐได้กาํ หนดดัชนี
ในการประเมิ นที่
คํานึ งถึงหลักธรรมาภิ บาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นหลักรวมถึงขอ
เท็จจริงของการทุจริ ตที่เกิ ดขึน้
ภายในหน่ วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิ ดจากการดําเนิ นงานของระดับบุคคล หรือเกิ ดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมของ
องค์กร หรือเกิ ดจากลักษณ์ะงานและการรับสิ่ งของต่างๆ ที่เอือ้ ให้เกิ ดการทุจริ ต ดังนัน้ วิ ธีการ
บริ หารจัดการภายในองค์กรที่
นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม ค่านิ ยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้
ของผูบ้ ริ หารและเจ้าหนาที่
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนรวมในการต่อต้าน
การทุจริ ตภายในองค์กร ของ
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหนาที่ถึงแมจะเป็ นสิ่ งที่ยากต่อการดําเนิ นงานก็ตาม แต่เป็ นสิ่ งสําคัญที่หน่ วยงาน
ต้องสร้างให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคณ
ุ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นงาน ตลอดจนเป็ นการ
สร้างแนวรวมในการต่อต้าน
การทุจริ ตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิ ดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริ ตและ
ปฏิ เสธการทุจริ ตในทุกรูป้ แบบ
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ดังนัน้ เทศบาลxxx จึงได้จดั ทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ” ที่กาํ หนดดัชนี ในการ
ประเมิ นการ
ปฏิ บตั ิ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี ขึน้ เพื่อเป็ น
การพัฒนาวิ ธีการดําเนิ นงาน
ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นงานให้สงู ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บคุ ลากรปฏิ บตั ิ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม ตามแนวทางการบริ หาร
กิ จการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิ บตั ิ
3.3 เพื่อเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปรงใส มีคณ
ุ ธรรม
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรในองค์กรปฏิ บตั ิ ตามเกณฑตัวชี้วดั ขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิ บตั ิ ราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ ริ หารทอง
ถิ่ นที่มีดชั นี ในการ
ประเมิ นการปฏิ บตั ิ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตามแนวทางการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ ริ หารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พรอมแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิ บตั ิ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xxx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๓
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสน
พัน”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผนดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิ บตั ิ หนาที่
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ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ งให้คาํ นึ งถึงความ
รับผิดชอบของผูป้ ฏิ บตั ิ งานการมี
ส่วนรวมของประชาชนการเป ดเผยขอมูล การติ ดตาม ตรวจสอบ และการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน ทัง้ นี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิ จ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชนในการปฏิ บตั ิ ราชการให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิ บตั ิ ราชการ โดยวิ ธีการจัดทําความตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือโดยวิ ธีการอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บตั ิ ราชการ รวมทัง้ มาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผูป้ ระเมิ นอิ สระ
ดําเนิ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของภารกิ จ คุณภาพการให้บริ การ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูร้ บั บริ การ ความ
คุมค่าในภารกิ จ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิ ธีการ และระยะเวลาที่กาํ หนด
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันจึงได้จดั ให้มีการจัดทําขอตกลงและติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
โดยมีการลงนามใน
ขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการระหว่างนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันกับปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลแสนพัน และหัวหนาสํานัก
ปลัด/ผูอ้ าํ นวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามคํารับรองการปฏิ บตั ิ
ราชการขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิ บตั ิ ราชการตามขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่ วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่ าย
เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาํ หนด
3.2 เพื่อให้หน่ วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่ าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ต่อน วิ ธีการ และรายละเอียด
การประเมิ นผล
การปฏิ บตั ิ ราชการตามกรอบและแนวทางการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่ าย ตามขอตกลง
การปฏิ บตั ิ ราชการ
ประจําปี งบประมาณ 25xx
3.4 เพื่อให้หน่ วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่ าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วดั ผล
การปฏิ บตั ิ
ราชการตามคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ เพื่อเป็ นขอมูลประกอบการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
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4. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่ วยงานระดับสํานัก/
กอง/ฝHาย
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน ได้ทาํ ขอตกลงผลงานกับผูใ้ ตบังคับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทํา
ขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่ าย เพื่อให้การดําเนิ นงานตามขอตกลงการปฏิ บตั ิ
ราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาํ หนด และรับสิ่ งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการระหว่างนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล และปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตําบลกับหัวหนาหน่ วยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได้รวมกันพิ จารณาและเลือก
ตัวชี้วดั ในประเด็นการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริ หารราชการเพื่อให้เกิ ดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริ หารราชการเพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จ
3) การบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุมค่าในเชิ งภารกิ จ
4) การลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งาน
5) การอํานวยความสะดวกและการต่อบสนองค์ว่ามต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๔
5. การติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
วิ ธีติดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ ายต่างๆ และผูป้ ฏิ บตั ิ งานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วดั และ
กรอบการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑการบริ หารกิ จการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ งานตามตัวชี้วดั ให้มีผลการปฏิ บตั ิ ราชการอย่างเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เชน รายงานผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิ บตั ิ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนิ นการตามตัวชี้วดั
เป็ นตน
- ติ ดตามผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วดั โดยการประสานงานกับผูก้ าํ กับดูแลตัวชี้วดั และผูจ้ ดั เก็บ
ขอมูล
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เพื่อให้การดําเนิ นการเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด และการมีส่วนรวมของผูบ้ ริ หารของหน่ วยงาน
ในการกํากับดูแลและติ ดตาม
ผลการดําเนิ นงานดังกล่าว
1.3 รับฟ0งความคิ ดเห็นของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบตัวชี้วดั เพื่อให้การดําเนิ นงานบรรลุตาม
เป้ าหมายหรือตัวชี้วดั ที่
กําหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิ บตั ิ งานเปรียบเทียบกับค่าเป้ าหมาย และเกณฑการให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบตัวชี้วดั ผลการปฏิ บตั ิ ราชการ กรณี ที่การประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการใน
เบือ้ งตนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิ บตั ิ งานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
6. การคํานวณผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ ราชการ
ผลการประเมิ น ระดับคะแนนที่ได้รบั
มีผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับดีเลิ ศ/ดีเยี่ยม 5
มีผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับดีมาก 4
มีผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับดี 3
มีผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2
มีผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๕
2.5.2 มีการให้ความรวมมือกับหน่ วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม ให้ความรวมมือกับหน่ วยตรวจสอบที่ได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxx
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลxxxให้ความรวมมือกับหน่ วยตรวจสอบที่ได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxx เนื่ องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็ นปัจจัย
สําคัญชวยให้การดําเนิ นงานตาม
ภารกิ จของเทศบาลxxxเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ชวยป้ องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนิ นงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิ ดขึน้ ซึ่งนอกจากจะให้ความรวมมือกับหน่ วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
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จังหวัด, อําเภอ) แล้ว เทศบาลxxxยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหนาที่
ตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบภายในโดยอิ สระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
ส่วนราชการ
การให้ความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงิ นแผนดิ น ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิ น
ประจําปี ได้มอบหมายให้
หน่ วยงานผูเ้ บิ ก/หัวหนาหน่ วยคลัง มีหนาที่ให้คาํ ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก้เจ้าหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงิ นแผนดิ น
กรณี ได้รบั ขอทักทวงให้หวั หนาหน่ วยงานผูเ้ บิก/หัวหนาหน่ วยงานคลังปฏิ บตั ิ ตามขอทักทวงโดยเร็ว
อย่างชาไม่เกิ น 45 วัน
นับจากวันที่ได้รบั แจงขอทักทวง กรณี ที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มี
เหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะ
ดําเนิ นการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้ นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการวิ นิจฉัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิ น การเบิ กจายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ น
และการตรวจเงิ นขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณี ที่มีการตรวจสอบการทุจริ ต มีการมอบหมายให้งานสอบส่วนและดําเนิ นการทางวิ นัย ฝ่ าย
นิ ติการและ
ดําเนิ นการทางวิ นัย กองวิ ชาการและแผนงาน มีหนาที่ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไม่
เลือกปฏิ บตั ิ กรณี มีเรื่องรองเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ ชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาํ เนิ นการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxx เพื่อความโปรงใส และป้ องกันการ
ทุจริ ต และผลการ
บริ หารงานที่ผานมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริ ตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็ นมาตรการจัดการ กรณี ได้รบั ทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริ ต
3.2 เพื่อความโปรงใส และป้ องกันการทุจริ ต ตามหลักการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ าย จัดทําขอตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการต่อผูบ้ ริ หาร
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ าย เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
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- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ าย/งาน ให้ความรวมมือกับหน่ วยตรวจสอบที่ได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxx
- ปฏิ บตั ิ ตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๖
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ใช้จายงบประมาณรวมในหมวดค่าต่อบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ าย เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลxxxมีมาตรการจัดการ กรณี ได้รบั ทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริ ต
10.2 เทศบาลxxxมีความโปรงใส และป้ องกันการทุจริ ต ตามหลักการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความรวมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิ สระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นแต่ละ
ประเภทได้ให้
อํานาจขาราชการในหน่ วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ นดําเนิ นกิ จการเป็ นไปตามกฎหมายอย่างเครงครัดและมีประสิ ทธิ ภาพตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิ สระเพื่อตรวจสอบการใช้อาํ นาจขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น ซึ่งในแงของการ
ทุจริ ตจะเกี่ยวของ
กับการใช้จายเงิ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองทองถิ่ นและองค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ นดําเนิ นกิ จการต่างๆ อย่างโปรงใสและสุจริ ต ซึ่งหน่ วยงานทัง้ สํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น
(สตง.) และคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็ นองค์กรที่มีหนาที่
สําคัญ
ดังนัน้ เทศบาลxxxจึงได้มาตรการ “ให้ความรวมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบ” ขึน้ เพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรอิ สระที่มีหนาที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรอิ สระที่มีหนาที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่ นให้มีประสิ ทธิ ภาพ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxxจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์กร
อิ สระเป็ นอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
ให้ความรวมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบทัง้ จากผูก้ าํ กับดูแลและองค์กรอิ สระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงิ นแผนดิ น
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมิ นมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๗
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เทศบาลxxxให้ความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxxจาก
หน่ วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิ สระ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๘
2.5.3 ดําเนิ นการให้มีเจ้าหนาที่ที่รบั ผิดชอบดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่อง
รองเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นที่ปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
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ด้วยเทศบาลxxxมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิ บาลส่งเสริ มให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมโดยเป
ดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิ ดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทาง
ต่างๆ ได้แก้ ระบบ
อิ นเต่อรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนัน้ เพื่อให้การดําเนิ นการรับเรื่องรองเรียนเป็ นไปด้วยความเรียบรอย สามารถแก้ไขความเดือด
รอนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้แต่งตัง้ คณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลxxx
รวมถึงจัดทําคูมือ
ดําเนิ นการเรื่องรองเรียนของเทศบาลxxxขึน้ เพื่อดําเนิ นการมาตรการจัดการในกรณี ได้รบั ทราบ
หรือรับแจงเรื่องรองเรียนต่างๆ
เจ้าหนาที่รบั ผิดชอบได้ถือปฏิ บตั ิ ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหนาที่ผรู้ บั ผิดชอบดําเนิ นการรับแจงเรื่องรองเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณี ได้รบั ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริ ตเป็ นไป
ตามขัน้ ต่อนการ
ปฏิ บตั ิ งานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอย่างถูกต้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการมอบหมายแต่งตัง้ เจ้าหนาที่รบั ผิดชอบดําเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 กําหนดผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนิ นการเรื่องรองเรียนของเทศบาลxxx
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหนาที่ผรู้ บั ผิดชอบเรือ่ งรองเรียนเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
และดําเนิ นการ
แก้ไขปัญหาเรื่องรองเรียนที่ได้รบั จากชองทางการรองเรียนต่างๆ ให้เป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเป็ นธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขัน้ ต่อนในการดําเนิ นงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลxxxให้
ผูร้ บั บริ การ ผูม้ ีส่วนได้เสีย
คูสญ
ั ญา ประชาชนทัวไป
่ หน่ วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่ วยงาน สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชนจาก
กระบวนการและขัน้ ต่อนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
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8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เจ้าหนาที่รบั ผิดชอบดําเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนิ นการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
xxxตามคูมือ
ดําเนิ นการเรื่องรองเรียนของเทศบาลxxxโดยปฏิ บตั ิ ตามขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งานที่สอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของอย่างถูกต้อง
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๘๙
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนิ นการเกี่ยวกับเรือ่ งรองเรียน กรณี มีบคุ คลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนาที่ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันว่าทุจริ ตและปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ ชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่ องจากคําสังคณะรั
่
กษาความส่งบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริ ต
ประพฤติ มิชอบได้กาํ หนดให้ทุกส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริ ตประพฤติ มิชอบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสร้างธรรมาภิ บาลในการ
บริ หารงาน และส่งเสริ มการ
มีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ/าระวัง เพื่อสกัดกัน้ มิ ให้เกิ ดการทุจริ ตประพฤติ มิ
ชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 ก็ได้กาํ หนดให้มีการบริ หารราชการแผนดิ นที่มีธรรมาภิ บาลและการป้ องกันปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติ มิชอบใน
ภาครัฐ เป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา
ความส่งบแห่งชาติ ในการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตประพฤติ มิชอบเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการนี้ องค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน จึงได้จดั ทํา
มาตรการการดําเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณี มีบคุ คลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้า
หนาที่ขององค์การบริ หารส่วน
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ตําบลแสนพันว่าปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ ชอบขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผูม้ ีส่วน
ได้เสียได้ทราบชองทางการ
รองเรียนแนวทางการพิ จารณารับเรื่องรองเรียน และการต่อบสนองต่อขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริ ตหรือประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ และเป็ นการสร้างเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝ/าระวังมิ ให้เจ้าหนา
ที่กระทําการทุจริ ตหรือ
ประพฤติ มิชอบนอกเหนื ออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่ งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิ ตสํานึ กให้แก้พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู้องค์การบริ หารส่วนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาใน
องค์การบริ หารส่วนตําบล พนักงานจางตามภารกิ จและลูกจางขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสน
พัน ยึดมันในคุ
่
ณธรรมจริ ยธรรมที่ดี
และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ เป็ นไปอย่างรวดเร็ว
โปรงใส เป็ นธรรม
4. เป้ าหมาย
“เจ้าหนาที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู้องค์การบริ หารส่วนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การ
บริ หารส่วนตําบล พนักงานจางตามภารกิ จ และลูกจางขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน ตําบลแสนพัน อําเภอxxx จังหวัดxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ดําเนิ นการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิ จารณาเรื่องรองเรียนว่ามีมลู และเข้า
องค์ประกอบความผิด
การทุจริ ตและประพฤติ มิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริ ง กรณี มีเจ้าหนาที่ทุจริ ตและปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนา
ที่โดยมิ ชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบและ
พัฒนาชองทางการ
รองเรียนให้งาย สะดวกและวิ ธีการคุมครองผูใ้ ห้ขอมูล เพื่อเป็ นหลักประกันและสร้างความมันใจแก้
่
ผูใ้ ห้ขอมูล ในการให้ขอมูลที่
เป็ นประโยชนแก้หน่ วยงาน
6.4 แจงผลการพิ จารณาให้ผรู้ องเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนิ นการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
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8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๐
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจ้าหนาที่ที่มีการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ/าระวัง และติ ดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหนาที่
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๑
มิ ติที่ 3 การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เป็ นการอํานวยความสะดวกแก้ประชาชนได้มี
ส่วนรวมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นได้ทุกขัน้
ต่อน
3.1.1 จัดให้มีศนู ยขอมูลขาวสารตามกฎหมายว่าด้วยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลxxxให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่ งขึน้ ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่ วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี
ขอมูลขาวสารของราชการอย่างน้ อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาํ
การของหน่ วยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานที่ที่จดั เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและให้บริ การว่า “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว่างขว่างในการได้รบั ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนิ นการต่างๆ ของรัฐ
ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลxxxจึงได้ให้มีสถานที่
สําหรับประชาชน
เข้าตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็ นศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลxxx ให้บริ การ ณ
ศูนยบริ การรวมเทศบาลxxx
โดยมีงานศูนยบริ การขอมูลฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กองวิ ชาการและแผนงาน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบขอมูล
ขาวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ และหนาที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิ ดเห็นและใช้สิทธิ
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ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง ในการรักษาประโยชนของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเป็ นประโยชนแก้ประชาชนอย่างครบถวน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ขอเท็จจริ ง
3.2 เพื่อเพิ่ มชองทางให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของเทศบาลxxx
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลxxx จํานวน 1 แห่ง
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลxxx (ภายในศูนยบริ การรวม เทศบาลxxx)
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 มีการจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแต่งตัง้ เจ้าหนาที่ผรู้ บั ผิดชอบเป็ นปัจจุบนั
6.3 มีการจัดว่างเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ
การเงิ น การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตามหลักเกณฑ วิ ธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นต้องเผยแพรให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ขอมูลครบ
ตามรายการที่กาํ หนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก้บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น เกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ตาม
พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก้ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
่
6.6 มีบริ การอิ นเต่อรเน็ตสําหรับให้บริ การประชาชนทัวไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิ ติผมู้ ารับบริ การและสรุปผลเสนอผูบ้ ริ หาร
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xxx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๒
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายบริ การและเผยแพรวิ ชาการ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลxxx
ตัวอย่างที่ 2
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1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “การออกระเบียบจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารขององค์การบริ หารส่วนตําบล
แสนพัน”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใตบังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอมูลขาวสารของราชการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการบริ หาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิ บาล ความ
โปรงใส การมี
ส่วนรวม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน ว่าด้วยขอมูลขาว
สารของราชการ
พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน เรื่อง ค่าธรรมเนี ยมการทําสําเนาและ
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันขึน้
2. เพื่อให้บริ การขอมูลขาวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา คนคว่า ตลอดจนเผย
แพร จําหนาย
จายแจก รวมทัง้ ปฏิ บตั ิ หนาที่ให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิ มพในราชกิ จจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารส่วนบุคคล
4. เป้ าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จดั ตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันว่าด้วยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25xx จํานวน 1
ชุด
3. ประกาศองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน เรื่องค์าธรรมเนี ยมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของ
ศูนยขอมูลขาวสารองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ภายในองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีการดําเนิ นงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมตั ิ จดั ตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมตั ิ แล้ว แจงเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทํารางระเบียบฯ ว่าด้วยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25xx เสนอต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิ จารณา
อนุมตั ิ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องค์าธรรมเนี ยมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ต่อผูบ้ ริ หารเพื่อ
พิ จารณาอนุมตั ิ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิ จารณาอนุมตั ิ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต.ะ ตูเอกสาร และจัดว่างเอกสารตามกฎหมายกําหนด
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๓
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาํ เนิ นการ
เริ่ มตัง้ แต่เดือนสิ งหาคม 25xx เป็ นตนไป ณ สํานักงานองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน ณ สํานักงาน
องค์การบริ หารส่วนตําบล
xxx
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไว้สาํ หรับอํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นหนึ่ งในหลักธรรมาภิ บาลที่หน่ วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ด
การบริ หารจัดการที่ดี
และส่งเสริ มองค์กรให้มีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่
จําเป็ นต้องมีในทุกหน่ วยงาน
โดยเฉพาะหน่ วยงานภาครัฐ โดยหนึ่ งในแนวทางที่จะชวยให้เกิ ดความโปรงใสในการทํางานคือการ
เป ดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิ ทธิ การรับรูห้ รือรับทราบ
ขอมูลขาวสารของ
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ราชการว่า “บุคคลยอมมีสิทธิ ได้รบั ทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วย
ราชการ หน่ วยงานของรัฐ
รัฐวิ สาหกิ จ หรือราชการส่วนทองถิ่ น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิ ปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว่างขว่างในการ
ได้รบั ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนิ นการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิ ดเห็นและใช้
สิ ทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่ งขึน้
การเป ดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลxxxให้ประชาชนรับรูอ้ ย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางาน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิ่ งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนิ นงานของเทศบาลxxx
ดังนัน้ เพื่อเสริ มสร้างให้เทศบาลxxxมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่ งขึน้ จึงได้จดั กิ จกรรม
เสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรม นําความโปรงใสสู่องค์กร เพื่อให้บคุ ลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รบั รู้สิทธิ ใน
การเข้าถึงขอมูลขาวสารของ
ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริ ยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิ ดความเข้าใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้
ใกลชิ ด สร้างเครือขายความรวมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่ งขึน้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารวมกิ จกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและความโปรงใสใน
การทํางานและมี
ความรู้เกี่ยวกับสิ ทธิ ในการเข้าถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูเ้ ข้ารวมอบรม จํานวน 90 คน
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย รอยละ 80
ผูเ้ ข้ารวมกิ จกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๔
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
ขัน้ ต่อนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม
ขัน้ ต่อนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
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ขัน้ ต่อนที่ 3 ดําเนิ นกิ จกรรม
ขัน้ ต่อนที่ 4 วัดผลความรู้
ขัน้ ต่อนที่ 5 ติ ดตามและประเมิ นผล
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xxx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จํานวนผูเ้ ข้ารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารวมกิ จกรรม
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๕
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ การเงิ น
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นไปตามหลักเกณฑ วิ ธีการที่
กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กาํ หนดให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นต้องเผยแพรให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สาํ คัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่ วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพรขอมูลที่สาํ คัญๆ ของหน่ วยงาน เชน โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนัน้ เทศบาลxxxจึงได้จดั ทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สาํ คัญและหลากหลาย” ขึน้
เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหนาที่และเข้าถึงขอมูลตามภารกิ จหลักของ
เทศบาลxxx ได้งายและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สาํ คัญและเข้าถึงงาย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริ การสามารถเข้าถึงขอมูลขาวสารได้สะดวกมากยิ่ งขึน้
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4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีขอมูลประเภทต่างๆ เผยแพรต่อประชาชนในพืน้ ที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึน้ ไป
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ที่ทงั ้ ในและนอกเขตเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดให้มีขอมูลขาวสารประเภทต่างๆ เผยแพรให้ประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ ได้แก้
- แผนพัฒนาทองถิ่ น
- งบประมาณรายจายประจําปี
- แผนการดําเนิ นงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราค่า/ประกวดราค่า
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิ น
- รายงานการประชุมคณะผูบ้ ริ หารทองถิ่ น
- รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมิ นมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๖
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายบริ การและเผยแพรวิ ชาการ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จํานวนขอมูลขาวสารที่ได้รบั การเผยแพร
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารด้านการเงิ น การคลัง พัสดุ และทรัพยสิ นของ
เทศบาล และการรับ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงิ นการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
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การบริ หารงานราชการในปัจจุบนั ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนรวมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริ หารงานของ
ราชการส่วนทองถิ่ นในด้านต่างๆ การบริ หารงานราชการส่วนทองถิ่ นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปรงใส ต้องให้
ประชาชนได้รบั ทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการป้ องกันมิ ให้เกิ ดการ
ทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
เพื่อให้เกิ ดประโยชนสูงสุดแก้ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิ บตั ิ งานให้ประชาชนได้รบั รู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิ บตั ิ งาน
ของภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริ มบทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการติ ดตามตรวจสอบการทุจริ ตประพฤติ มิชอบ
ในภาครัฐเสริ มสร้างและ
พัฒนาเครือขายในการติ ดตามและตรวจสอบการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก
ในการป้ องกันและตรวจสอบมิ ให้เกิ ดการทุจริ ต หรือการปฏิ บตั ิ หนาที่โดยมิ ชอบในภาครัฐ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรบั จายเงิ นประจําปี และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุต่างๆ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษี ทองถิ่ น และการรับเรื่องรองเรียนทางด้านการเงิ น
การคลัง ผานทางเว็บไซตของ
เทศบาลxxx และป ดประกาศขอมูลดังกล่าวที่บอรดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลxxx
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองค์ลงั เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ประชาชนได้รบั รู้ขอมูลขาวสารที่สาํ คัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริ หารงานของเทศบาล
ทําให้ลดการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิ บตั ิ งาน
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ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๗
3.1.3 มีการปfดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ราชการที่เป็ นประโยชนกับการ
มีส่วนรวมตรวจสอบของประชาชน
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีชองทางที่ประชาชนเข้าถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลxxx”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่ วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพรขอมูลที่สาํ คัญๆ ของหน่ วยงาน เชน โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนัน้ เทศบาลxxxจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สาํ คัญๆ ของ
หน่ วยงานผานทาง
ชองทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก้ หน่ วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํ การ
ของหน่ วยงาน เว็บไซตของหน่ วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การ
เผยแพรขอมูลทางสื่อ
สิ่ งพิ มพต่างๆ โทรทัศน วิ ทยุ สื่ออิ เล็กทรอนิ กสอื่นๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจ
หนาที่และเข้าถึงขอมูลตามภารกิ จหลักของเทศบาลxxxได้งายและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหน่ วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริ การสามารถเข้าถึงขอมูลขาวสารได้สะดวกมากยิ่ งขึน้
3.3 เพื่อให้มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งาย
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหน่ วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ชองทาง
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
พืน้ ที่ทงั ้ ในและนอกเขตเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดให้มีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เป็ นการอํานวยความสะดวกแก้ประชาชน ได้แก้
- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลxxx
- บอรดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลxxxรานค่าชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิ ทยุชมุ ชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หน่ วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น มีเจ้าหนาที่ให้บริ การประจําและให้ประชาชน
สืบคนได้เอง
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- จัดส่งเอกสารเผยแพรรายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ขอมูลการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ขาว
- หนังสือพิ มพหรือวิ ทยุทองถิ่ น
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุ.ค ที่มีขอมูลผลการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนทอง
ถิ่ น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xxx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๘
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายบริ การและเผยแพรวิ ชาการ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหน่ วยงาน
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบนั ความเจริ ญกาวหนาด้านวิ ชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร
อิ เล็กทรอนิ กสต่างๆ ที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนิ นงานผานสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่ งขึน้ โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจได้งายในชวงระยะเวลา
สัน้ ๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนัน้ เป็ นเรื่องที่ต้องปูพืน้ ฐาน สร้างความนาเชื่อถือ และนาสนใจ
ให้กบั กิ จกรรม/โครงการของ
เทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิ จกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชดั เจน
ถูกต้อง ฉะนัน้ การสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนรวมรับรู้ในภารกิ จของเทศบาล จึง
จําเป็ นต้องพิ จารณาในการ
เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณนัน้ ๆ การใช้สื่อเทคนิ คและวิ ธีการเป็ นอย่างไรบาง ในแต่ละขัน้
ต่อนที่ต่างกันเป็ นสิ่ งสําคัญ
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ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิ จ
บทบาท หนาที่ อย่างโปรงใส
และยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนิ นงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รบั ทราบโดยผานทางสื่อประเภท
ต่างๆ ได้แก้
สื่อสิ่ งพิ มพ, สื่อวิ ทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส
2. เพื่อสร้างจิ ตสํานึ กให้เกิ ดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิ จการปฏิ บตั ิ งานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปรงใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมและรับผิดชอบในภารกิ จของเทศบาล
4. เพื่อให้เกิ ดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่ นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ให้เป็ นที่ทราบกันอย่างแพรหลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป้ าหมาย
เพื่อผลิ ตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรภารกิ จของเทศบาลxxxให้แก้ประชาชนโดยทัวไปอย่
่
างกว่างข
ว่าง
4.1 จัดทําว่ารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิ จ การดําเนิ นงานของเทศบาล
4.2 จัดทําว่ารสารแถลงผลงานคณะผูบ้ ริ หาร
4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคูมอื การให้บริ การประชาชน
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิ จกรรม/โครงการของเทศบาล
4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร
4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
4.9 จัดทําของที่ระลึก
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่
4.11 ปัญายประชาสัมพันธ์
4.12 จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส
4.13 จัดทํา spot
4.14 เสียงตามสาย
4.15 อื่นๆ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๙๙
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ในเขตเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
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6.1 เสนออนุมตั ิ โครงการ
6.2 ดําเนิ นการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรู้ปแบบ
6.4 ผลิ ตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิ ดการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสมตามภารกิ จของเทศบาล
6.5 ติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนิ นงานของเทศบาลxxx ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติ ดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลxxxเป็ นตัวชี้วดั โดยกําหนดตัวชี้วดั ดังนี้
- ประชาชนได้รบั ทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิ จของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่ารอยละ 60
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๐
3.2 การรับฟ+งความคิ ดเห็น การรับและต่อบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟ+งความคิ ดเห็นของประชาชน ในการดําเนิ นกิ จการตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น โดยเฉพาะการดําเนิ นกิ จการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ และ
สุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริ มการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน
รวมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่ วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอง
ถิ่ น นําแผนชุมชนสู่การปฏิ บตั ิ
ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญในการส่งเสริ มการมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่ นของประชาชน
เทศบาลxxxได้ดาํ เนิ นการจัด
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โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปี งบประมาณ 25xx เพื่อนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลxxx
ประจําปี พ.ศ. 25xx – 25xx รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลใน
ปี ถัดไปกองสวัสดิ การ
สังคม เทศบาลxxxจึงได้จดั ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 25xx ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานที่เป็ นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
ว่างแผนพัฒนา
ทองถิ่ น
3.2 เพื่อระดมความคิ ดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูน้ ําชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝ กให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ รวมคิ ด รวมทํา รวมแก้ปัญหา และส่งเสริ มระบอบ
ประชาธิ ปไตยแบบมี
ส่วนรวม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตการปฏิ บตั ิ ราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ น
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน xx ชุมชน ในเขตเทศบาลxxx
สําหรับให้
ประชาชนได้แสดงความคิ ดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
ของเทศบาล
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 เสนอขออนุมตั ิ โครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจ้ ดั เก็บขอมูลพืน้ ฐาน
6.3 ประสานวิ ทยากร และหน่ วยงานที่เกี่ยวของ
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
6.5 ดําเนิ นการจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6.6 จัดประชุมผูน้ ําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาํ หนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิ จารณารางแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิ ชาการฯ และหน่ วยงานที่เกี่ยวของ
6.9 ประเมิ นผล และรายงานผลให้ผบู้ ริ หารทราบ
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ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๑
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิ จารณารางแผนชุมชน จํานวน xx ชุมชน ระหว่าง
เดือนมีนาคม –
เมษายน 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
กองสวัสดิ การสังคม เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีขอมูลพืน้ ฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการว่างแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่ น
2. ได้รบั ทราบปัญหาและความต้องการที่แทจริ งของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิ ดเห็นและรวมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการตัดสิ นใจตามระบอบประชาธิ ปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนรวมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ น
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนิ นงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลเมืองลําพูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลxxx เป็ นหน่ วยงานภาครัฐที่เนนการให้บริ การประชาชน และมีเป้ าหมายให้มีการบริ การ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหนาที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประโยชนต่อประชาชน
ผูร้ บั บริ การโดยตรง โดยถือว่า
ประชาชนเป็ นศูนยกลางที่จะได้รบั การบริ การอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็ น
สําคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านบริ การเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและเป็ นการอํานวยความสะดวกและ
ต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการของประชาชน เทศบาลxxxจึงมีการจัดตัง้ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว้สาํ หรับรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
จากประชาชนที่ได้รบั ความเดือดรอนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ ที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็ น
ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
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3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก้ประชาชนที่มาติ ดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลxxx
3.3 เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพืน้ ที่
4. เป้ าหมาย
ให้บริ การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพืน้ ที่ที่ได้รบั ความเดือดรอนรําค่าญหรือผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่
เกี่ยวของ โดยการปฏิ บตั ิ ราชการต้องสามารถให้บริ การได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถดําเนิ นการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด สร้างความเชื่อมันไว้
่ ว่างใจ รวมถึงต่อบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผูร้ บั บริ การ และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแต่กต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิ ดขึน้ ตามมาได้
5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
5.1 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ เจ้าหนาที่ผรู้ บั ผิดชอบรับเรือ่ งรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
่
าหนาที่ผเู้ กี่ยวของ เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบ้ ริ หารพิ จารณาสังการเจ้
จําเป็ นและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิ บตั ิ งานให้ผรู้ องทราบ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๒
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ให้บริ การในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/
รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานเทศบาลxxx
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0xx-xxx xxx ทางโทรสารหมายเลข 0xx -xxx xxx
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณี ย
7. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1 มีสถิ ติจาํ นวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนรวมในการ
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สอดสองดูแลสังคมและการอยู่รวมกัน แสดงให้เห็นถึงการเป ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมใน
การดําเนิ นงานของเทศบาลxxx
9.2 สามารถดําเนิ นการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนิ นการให้ผรู้ องเรียนทราบภายใน 15 วัน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๓
3.2.2 มีชองทางให้ประชาชนในทองถิ่ นสามารถรองเรียน/รองทุกขได้โดยสะดวก
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขัน้ ต่อน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (กองการแพทย)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ศูนยบริ การสาธารณสุขเทศบาลxxxเป็ นหน่ วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริ การแก้
ประชาชนแบบองค์รวม
ผสมผสานและต่อเนื่ อง สามารถต่อบสนองค์ว่ามต้องการของประชาชนทัง้ ในด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริ มสุขภาพ
่ ง
และการป้ องกันโรค เพื่อมุงเนนให้ประชาชนได้รบั บริ การที่มีมาตรฐานอย่างเทาเทียมกัน ทัวถึ
เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย
การแสดงความคิ ดเห็นของประชาชน เป็ นกลไกหนึ่ งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริ การให้ดียิ่งขึน้
รวมทัง้ เป็ นชองทาง
ที่เป ดให้ประชาชนได้มีส่วนรวม และได้รบั บริ การที่มีความเทาเทียมและโปรงใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิ ดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขัน้ ต่อน และกระบวนการในการรองเรียน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีชองทางและกําหนดขัน้ ต่อนกระบวนการในการรองเรียน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ศูนยบริ การสาธารณสุข กองการแพทย เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
จัดทําขัน้ ต่อนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ได้แก้
- กลองรับความคิ ดเห็นติ ดตัง้ ไว้ ณ บริ เวณจุดให้บริ การผูป้ yวย ศูนยบริ การสาธารณสุขเทศบาลxxx
- ผานเว็บไซตเทศบาลxxx
- ผาน facebook ศูนยบริ การสาธารณสุข กองการแพทย เทศบาลxxx
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตุลาคม 25xx – กันยายน 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผูร้ บั ผิดชอบ
ศูนยบริ การสาธารณสุข กองการแพทย เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ประชาชนได้รบั ทราบขัน้ ต่อน กระบวนการ และแสดงความคิ ดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรอง
เรียน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๔
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลxxxเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลxxxเป็ นหน่ วยงานภาครัฐที่เนนการให้บริ การประชาชน และมีเป้ าหมายให้มีการบริ การ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหนาที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประโยชนต่อประชาชน
ผูร้ บั บริ การโดยตรง โดยถือว่า
ประชาชนเป็ นศูนยกลางที่จะได้รบั การบริ การอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็ น
สําคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านบริ การประชาชนเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและเป็ นการให้บริ การใน
เชิ งรุก จึงได้จดั ทํา
โครงการเทศบาลxxxเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
เทศบาลดําเนิ นการให้บริ การ
ในด้านใดบาง และให้บริ การงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหนาที่ อาจดําเนิ นการด้วยตนเองหรือ
รวมมือกับองค์กรเอกชนโดย
เนนให้บริ การฟรีแก้ประชาชน หรือหากจําเป็ นต้องคิ ดว่าบริ การก็ให้คิดในอัตราถูกที่สดุ เพื่อให้
ประชาชนเดือดรอนน้ อยที่สดุ
รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก้ประชาชนโดยไม่ต้องเดิ นทางมารับบริ การ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่ง
อาจเสียค่าใช้จาย
หรือเสียเวลาเพิ่ มขึน้
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ ที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็ น
ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพืน้ ที่
4. เป้ าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริ การในหนาที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริ การแก้ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล
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ทัง้ หมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
กําหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลxxx โดย
แบ่งเป็ นแต่ละเขตตามเขตเลือกตัง้
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบ้ ริ หารพิ จารณาอนุมตั ิ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ าย เพื่อคัดเลือกกิ จกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปให้บริ การแก้
ประชาชนในเขต
เทศบาลทัง้ หมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริ การเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิ การสังคมในการ
ประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบ้ ริ หารพิ จารณาอนุมตั ิ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ าย เพื่อคัดเลือกกิ จกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปให้บริ การแก้
ประชาชน
ทัง้ 17 ชุมชน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริ การเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิ การสังคมในการ
ประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน)
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๕
7. นํากิ จกรรมงานในหนาที่ออกบริ การประชาชน
8. ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
กําหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน
มีนาคม 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
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สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีสถิ ติจาํ นวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้ารวมโครงการฯ ได้รบั บริ การที่
สะดวก รวดเร็ว
ประหยัด พรอมทัง้ ได้รบั ทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลxxxอย่างทัวถึ
่ ง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิ ดเห็นโดยมีเจ้าหนาที่ของ
เทศบาลรวมรับฟ0ง
ทัง้ ในเรื่องการดําเนิ นงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๖
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ประชาชนผูร้ องเรียน/รองทุกข ได้ทราบถึงการ
ได้รบั เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดรอนรําค่าญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลxxx เป็ นส่วนงานที่มีอาํ นาจหนาที่โดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่ งแวดลอมให้แก้ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการ
บริ การให้ประชาชนอยู่ใน
สภาพสิ่ งแวดลอมที่ดีเอือ้ ต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติ สขุ ดังนัน้ เมื่อมีกรณี การแจงเรือ่ งราวหรือ
รองทุกขอันมีลกั ษณ์ะที่
เกี่ยวของกับสภาพสิ่ งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําค่าญ เชน กลิ่ นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุข
และสิ่ งแวดลอมจึงมีหนาที่เรง
ดําเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดรอนรําค่าญนัน้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจงปัญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ ที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําค่าญตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็ นการบริ การประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็ นการกําหนดขัน้ ต่อนการดําเนิ นงานของเจ้าหนาที่
4. เป้ าหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําค่าญ จากประชาชนในพืน้ ที่เทศบาลxxx
5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
5.1 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ เจ้าหนาที่ผรู้ บั ผิดชอบดําเนิ นการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําค่าญ (เจ้าหนาที่
ภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม)
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5.2 เผยแพรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําค่าญ
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลxxx
5.4 ดําเนิ นการออกตรวจพืน้ ที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรือ่ งเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารพิ จารณา
สังการเจ้
่
าหนาที่
ผูเ้ กี่ยวของ เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็ นและเรงดวน
5.5 แจงผลการปฏิ บตั ิ งานให้ผรู้ องทราบ 15 วัน นับแต่วนั รับแจง
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ให้บริ การในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/
รองเรียน ได้แก้ 1) ไปรษณี ย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุ.ค
7. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลxxx
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1 มีสถิ ติจาํ นวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําค่าญเป็ นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยู่รวมกัน แสดงให้เห็นถึงการเป ดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการสอดสองดูแลการ
ดําเนิ นงานของเทศบาลxxx
9.2 สามารถดําเนิ นการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําค่าญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรอง
เรียน/รองทุกข
9.3 ออกตรวจพืน้ ที่และแจงผลการดําเนิ นการให้ผรู้ องเรียนทราบภายใน 15 วัน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๗
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริ งให้ผรู้ องเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตัง้ เจ้าหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะการปฏิ บตั ิ หนาที่ราชการ
ทุกครัง้ จะต้องมี
การตรวจสอบ กลันกรองการใช้
่
อาํ นาจ โดยการเป ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รบั ทราบขอเท็จจริ ง
ขอกฎหมายที่ถกู ต้อง และต้อง
เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย เมื่อดําเนิ นการตามขัน้ ต่อนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแล้วให้แจงผู้
รองรับทราบโดยเร็วไม่เกิ น 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอย่างเครงครัดลดปัญหาทุจริ ต
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3.2 เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ หนาที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําขอเสนอแนะจากหน่ วยตรวจสอบ
มาปฏิ บตั ิ
3.3 เพื่อให้ผรู้ องได้รบั ทราบขัน้ ต่อนของการดําเนิ นการเรื่องรองเรียนรองทุกขและส่งเสริ มภาค
ประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนิ นงานของทางราชการ
4. เป้ าหมายการดําเนิ นการ
ผูร้ องเรียนรองทุกขทุกราย
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีการดําเนิ นการ
ตรวจสอบขอเท็จจริ งแล้วเสร็จแจงผูร้ องโดยเร็วไม่เกิ น 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ 25xx – 25xx
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
9. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 การปฏิ บตั ิ หนาที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
10.2 ใช้เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ งานด้านการรองเรียนรองทุกข
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๘
3.3 การส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนรวมบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
3.3.1 ดําเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลxxx
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ.
2548 หมวด 1
องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ นในรู้ปของค์ณะกรรมการ
ดังนัน้ เพื่อให้เทศบาลxxxในฐานะองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นรู้ปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ.
2548 เทศบาลxxx โดยกอง
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วิ ชาการและแผนงาน จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลxxxขึน้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มให้บคุ ลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนรวมและแสดง
ความคิ ดเห็นในการ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลxxxและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลxxxให้สอดคลองกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลxxxกําหนดด้วยความถูกต้อง โปรงใส และ
สุจริ ต
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลxxx จํานวน xx คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแ้ ทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลxxxบางตําแหนงในปัจจุบนั จะครบว่าระการ
ดํารงตําแหนง 2 ปี
ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 16 กันยายน 25xx เทศบาลจึงต้องดําเนิ นการคัดเลือกบุคคลในตํา
แหนงดังกล่าวมาดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลxxxแทนกรรมการฯ ที่ครบว่าระการ
ดํารงตําแหนง ภายใน 30
กันยายน 25xx เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กาํ หนด
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานวิ เคราะหนโยบายและแผน ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาล
xxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เทศบาลxxxมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลxxxเพื่อเป็ นองค์กรในการยก
รางหรือจัดทําราง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลxxxและรางแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลxxxเพื่อใช้เป็ นแผนพัฒนา
ในการพัฒนาเทศบาลxxxความ
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ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลxxx ด้วยความถูกต้อง โปรงใส สุจริ ต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการ
ทุจริ ต
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๐๙
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป;
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น เป็ นกฎหมายที่คอน
ขางให้มและมีจาํ นวน
หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รบั ทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส่วนรวมของประชาชน
ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันจึงได้จดั ทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุม
ประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบลประจําปี 25xx ขึน้ เพื่อให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจการมี
ส่วนรวมของประชาชนต่อการพัฒนาทองถิ่ นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามหลักการมีส่วนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยแพรความรู้
ให้กบั ประชาชนถึงการมีส่วนรวมในการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น เพื่อรับฟ0งค
วามคิ ดเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถิ่ น และรายงานการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx อีกทางหนึ่ งด้วย
4. เป้ าหมาย
ผูน้ ําองค์กรประชาชน เชน กํานัน ผูใ้ ห้ญบาน ผูช้ วยผูใ้ ห้ญบาน สารวัตรกํานัน ผูน้ ําชุมชนแพทย
ประจําตําบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทัวไป
่ จํานวนไม่น้อยกว่า
600 คน
5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
5.1 ติ ดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตัง้ คณะทํางาน
5.3 ว่างแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝ กอบรม พรอมกําหนดตารางการฝ กอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ งบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
5.5 ดําเนิ นโครงการตามวัน เวลา ที่กาํ หนด
6. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
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4 ปี (ปี งบประมาณ 25xx – 25xx)
7. งบประมาณ
xxxxx บาท
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ผูเ้ ข้ารวมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริ หารงานแบบการมีส่วนรวม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและเป็ นการสร้างทัศนคติ ที่ดีระหว่างประชาชนและหน่ วยการบริ หารราชการส่วนทองถิ่ น
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๐
ตัวอย่างที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุงเนนยกระดับการมีส่วนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทอง
ถิ่ นเป็ นสําคัญ
จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็ นประชาชนกลุ่มหนึ่ งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึน้ มาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของ
แผนแมบทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็ นการทํางานเพื่อต้องการให้ชมุ ชนสามารถบริ หารจัดการเอง
กําหนดทิ ศทางของตนเอง”
การสร้างภูมิคมุ กัน ป้ องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชมุ ชนเปลี่ยนแนวคิ ดวัฒนธรรมดัง้ เดิ ม
และวิ่ งตามกระแสเงิ น ทําให้
ชุมชนได้รบั การเรียนรู้ รู้จกั ชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง
ตลอดจนการทําโครงการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่ วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิ ดความรวมมือเป็ นพลัง
สําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ต่อบ
มนองค์ว่ามต้องการของชุมชน ในปัจจุบนั และป้ องกันปัญหาที่จะเกิ ดขึน้ ในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันได้เห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมี
เป้ าหมายมีชองทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิ จกรรมที่ต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการของชุมชนได้คิดเป็ นและกลาที่จะตัดสิ นใจด้วยตนเองได้
4. เป้ าหมาย
ทุกหมูบานในเขต้องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
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5.1 ประชุมผูบ้ ริ หาร กํานันผูใ้ ห้ญบาน เจ้าหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อว่างแผนการดําเนิ นงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพรอมให้ความรู้แก้ประชาชนในพืน้ ที่ โดยใช้หอกระจายขาวและเสียง
ตามสายในหมูบาน
5.3 ดําเนิ นการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่ วยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ 25xx - 25xx)
7. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxx บาท
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถว่างแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทัง้ ทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รบั ผลประโยชนรวมกันอย่างทัวถึ
่ งและเทาเทียมความรวม
มือกันของคนในชุมชนจะ
กอให้เกิ ดทัศนคติ ที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทัง้ ปลูกฝ0งทัศนคติ ค่านิ ยมที่ดีให้กบั ลูกหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่ นของตนเองได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๑
3.3.2 ดําเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนรวมในการจัดหาพัสดุ
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้ารวมเป็ นคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันได้ดาํ เนิ นการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจาง
ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นในรอบปี งบประมาณ และส่งเสริ มให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนรวมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการป้ องกันการทุจริ ตในองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกลไกภาคประชาชน (โดยวิ ธีผานการประชาคม) ในการมีส่วนรวมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสนพัน
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันได้มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ
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ส่งเสริ มกลไกภาคประชาชน (โดยวิ ธีผานการประชาคม) ให้มีส่วนรวมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การป้ องกันการทุจริ ตใน
องค์การบริ หารส่วนตําบลนัน่ คือได้ทาํ หนาที่อย่างถูกต้อง
4. เป้ าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทัง้ xx หมูบาน
5. วิ ธีการดําเนิ นการ
5.1 ส่งเสริ มกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ให้มีส่วนรวมกับองค์การบริ หารส่วน
ตําบลแสนพันอย่างแข็งขัน
สําหรับการทํางานขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันได้มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทน
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวของกับองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันในหลายๆ ส่วน เชน ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนรวมเป็ น
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เชน เป็ นกรรมการเป ดซองสอบราค่าเป็ นกรรมการ
พิ จารณาผลการประกวดราค่าเป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็ นกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝ กอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ทาํ ความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิ บตั ิ ได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
ดําเนิ นการทุกปี งบประมาณ
7. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนรวมในการดําเนิ นงานและตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลแสนพัน
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิ ทธิ หนาที่และบทบาทในการมีส่วนรวมและตรวจสอบ
การดําเนิ นงานของ
หน่ วยงานทองถิ่ นของตนเอง
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๒
3.3.3 ดําเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ และการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxx
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

133

ด้วยกรมส่งเสริ มการปกครองทองถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นต้อง
ดําเนิ นการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ ซึ่งเป็ นกระบวนการวัดผลการบริ หารและปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ ผลตามเป้ าหมาย
หรือไม่ ตลอดจนเป็ นการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิ น
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริ ม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนิ นภารกิ จต่างๆ ของเทศบาลต่อไป
ดังนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑและวิ ธีการ
บริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิ บตั ิ ตามหนังสือจังหวัดxxx ที่ มท
xxx/xxx ลงวันที่ xx เดือน
xxx 25xx เทศบาลxxxจึงได้จดั ทําโครงการการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxx ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 25xx
เพื่อให้การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxxมีการขับเคลื่อนอย่างเป็ นรู้ปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริ มให้เทศบาล
มีมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ ราชการ ลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งาน และการอํานวยความสะดวกและการ
ต่อบสนองค์ว่ามต้องการของ
ประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี และให้คาํ นึ งถึง
การมีส่วนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน และการเป ดเผยขอมูลขาวสาร โดยให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่
กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ราชการ
3.2 เพื่อให้เกิ ดกระบวนการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการของ
เทศบาลxxxและ
เป็ นการเฝ/าระวังการทุจริ ตในการบริ หารจัดการตามภารกิ จของเทศบาลxxx
3.3 เพื่อดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายของผูบ้ ริ หารทองถิ่ นเทศบาลxxx
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะทํางานและเจ้าหนาที่ผรู้ บั ผิดชอบการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่ วยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมตั ิ โครงการ
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6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนิ นโครงการ
6.4 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหนาที่ผรู้ บั ผิดชอบการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการของ
เทศบาลxxx (ตามหนังสือสังการ
่
ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน
ประกอบด้วย
(1) ผูแ้ ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผูแ้ ทนสมาชิ กสภาเทศบาล 2 คน
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัด เป็ นผูช้ วยเลขานุการ
(6) หัวหนาฝ่ ายบริ หารทัวไป
่ เป็ นผูช้ วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนิ นการดังนี้
1) ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxxตามหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๓
2) ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxxปี ละ 2 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อยแล้วเสนอผลการ
ประเมิ นให้เทศบาลxxxทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิ นมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริ ม
พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนิ นภารกิ จต่างๆ ของเทศบาลxxx
3) จัดทําแบบประเมิ นผลและแบบรายงานผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลxxx
สําหรับผลการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี
4) ดําเนิ นการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลxxxมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหนาที่ผรู้ บั ผิดชอบการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนิ นงาน
6.7 การดําเนิ นโครงการให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่ วยงานต่างๆของเทศบาลxxx
พรอมตัวชี้วดั
6.9 การติ ดตามและประเมิ นผล
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนิ นโครงการฯ แล้วรายงานให้ผบู้ ริ หารพิ จารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนิ นการ
แก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ผลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลดีขนึ้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผานมา
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑและ
วิ ธีการบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดีขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น ซึ่งสอดคลอง
กับหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริ หารราชการเพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ
2. การบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุมค่าในเชิ งภารกิ จของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิ จขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น
4. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
ดังนัน้ เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันให้เกิ ดความ
โปรงใส ตรวจสอบได้
เสริ มสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพื่อให้
สอดคลองกับแนวทางและ
วิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานองค์การบริ หารส่วนตําบล ให้เกิ ดความโปรงใส
ตรวจสอบได้ เสริ มสร้าง
บทบาทของประชาชน
2. เพื่อเป ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมและแสดงความคิ ดเห็นในการบริ หารงานของ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลแสนพัน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๔
4. เป้ าหมาย
ผูแ้ ทนชุมชน ผูแ้ ทนสภาทองถิ่ น ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนพนักงานส่วนตําบล
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการโครงการ
6.1 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
6.2 ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ ในองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันตามหลักเกณฑและวิ ธีการ
บริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิ จารณาให้ผบู้ ริ หารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เป็ นการเป ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามารวมในการตัดสิ นใจในการบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน หรือ
โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๕
มิ ติที่ 4 การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน
ทองถิ่ น
4.1 มีการจัดว่างระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น
กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผกู้ าํ กับดูแล
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป; ประจําป;งบประมาณ 25xx
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะชวยให้การดําเนิ นงานตามภารกิ จของเทศบาลxxxเป็ นไป
อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทัง้ ยังชวยป้ องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจ
เกิ ดขึน้ ซึ่งการตรวจสอบภายในนัน้ ยังถือเป็ นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิ บตั ิ งาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา
อย่างเป็ นขัน้ ต่อนที่ถกู ต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาํ หนด โดยผูบ้ ริ หารสามารถนําแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม
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เป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หาร เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ของการดําเนิ นงานอีกทัง้
ยังเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน
ซึ่งเป็ นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชดั เจน ดังนัน้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวของจะทําให้การปฏิ บตั ิ งานของเทศบาลxxx
เป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดว่างระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิ ส่จู นความถูกต้องและเชื่อถือได้ของขอมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยรับตรวจว่าเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสัง่ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาํ หนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่ วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็ นหลักประกันการใช้และระวังทรัพยสิ นต่างๆ ของส่วนราชการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
พนักงานเทศบาลทุกหน่ วยงาน พนักงานครู้ และเจ้าหนาที่ศนู ยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ส่วนราชการทุกหน่ วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลxxx
6. วิ ธีการดําเนิ นการ
6.1 จัดทําแผนปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของขอมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิ ค และวิ ธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทัวไป
่ ปริ มาณมากน้ อยตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทัง้ วิ เคราะหและประเมินผลการบริ หารและการปฏิ บตั ิ งาน
ของหน่ วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ การเงิ น การพัสดุและทรัพยสิ น
รวมทัง้ การบริ หารงาน
ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสัง่ และมติ คณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิ น และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็ นไปโดยมี
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ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสังที
่ ่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิ บตั ิ งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติ ดตามประเมิ นผล
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๖
7. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ ของงาน
มากขึน้
10.2 ความเสี่ยงในการเบิ กจายเงิ นลดน้ อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่ วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุมค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ ภาษี โรงเรือนและที่ดินค่างชําระลดน้ อยลง
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้
หน่ วยรับตรวจติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในที่ได้กาํ หนดไว้ รายงานต่อผูก้ าํ กับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น
อย่างน้ อยปี ละหนึ่ งครัง้ ภายในเกาสิ บวันนับจากวันสิ้ นปี งบประมาณ
ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ ถกู ต้องและเป็ นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลxxxจึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ นกําหนด เป็ นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลxxx
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมิ นผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีxxxทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายในต่อผูก้ าํ กับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงิ นแผนดิ น
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ตามกําหนด
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ส่วนราชการทุกหน่ วยงานของเทศบาลxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ส่วนราชการทุกหน่ วยงานของเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงานยอย
3. ผูบ้ ริ หารมีหนังสือแจงให้ทุกส่วนราชการติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงานยอย ดําเนิ นการ
ประเมิ นองค์ประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมิ นผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนิ นการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผูบ้ ริ หาร พรอมจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงิ นแผนดิ น
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๗
7. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดําเนิ นการ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ งานเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้ องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิ บตั ิ งาน
3. เกิ ดประโยชนสูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๘
4.1.2 มีการติ ดตามประเมิ นระบบควบคุมภายใน โดยดําเนิ นการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริ หารความเสี่ยง และรายงานผลการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผกู้ าํ กับ
ดูแล
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายใน
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกที่สาํ คัญและเป็ นเครื่องมือในการบริ หารงานในหน่ วยงานไม่ว่า
จะเป็ นในภาครัฐ
หรือเอกชนทัง้ ขนาดเล็กและขนาดให้ญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่ วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิ บตั ิ งานและการจัดการของหน่ วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่
ผานมาการบริ หารงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็ นเรื่องๆ ไป ซึ่ง
อาจอยู่ในรู้ปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสังการ
่
และหนังสือต่อบขอหารือต่างๆ โดยส่วนให้ญ จะเนนไปที่การ
ควบคุมด้านการเงิ นและบัญชี
และการปฏิ บตั ิ ให้ถกู ต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ
จัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนื อจากด้านการเงิ นและบัญชีในหน่ วยงาน จึงไม่สามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนิ นงาน
ในภาพรวมของหน่ วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็ นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะทอน
ภาพให้เห็นเป็ นองค์รวมของ
หน่ วยงานนัน้ ๆ ว่ามีการดําเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็ นชองทางรัวไหลทํ
่
าให้เกิ ดความเสียหายในหน่ วยงานและการ
ดําเนิ นงานไม่สมั ฤทธิ์ ผล ทัง้ นี้
สาเหตุส่วนหนึ่ งอาจเกิ ดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหน่ วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิ บตั ิ งานทัง้
กระบวนการให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่ งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมิ นและการบริ หารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่กาํ หนดขึน้ และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันพิ จารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานจึงได้กาํ หนดกิ จกรรม
การติ ดตามประเมิ นผลการ
ควบคุมภายในขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันขึน้
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไป
อย่างประหยัด
และคุมค่า โดยลดขัน้ ต่อนการปฏิ บตั ิ งานที่ซาํ้ ซอนหรือไม่จาํ เป็ น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงิ นหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ
มีขึน้
3.2 เพื่อให้มีขอมูลและรายงานทางการเงิ นที่ถกู ต้องค์รบถวนและเชื่อถือได้ สร้างความมันใจแก้
่
ผูบ้ ริ หารในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิ บตั ิ งาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อให้บคุ ลากรมีการปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ต่างๆ ของ
หน่ วยงานอย่างถูกต้องและครบถวน
4. เป้ าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับการ
ปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงาน อีกทัง้ ยังเป็ นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่ วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ
ปฏิ บตั ิ งานและการจัดงานของหน่ วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิ ธีดาํ เนิ นการ
5.1 แต่งตัง้ คณะทํางานติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดิ นว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๑๙
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้การปฏิ บตั ิ
ตามภารกิ จและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบลแสน
พันเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
5.3 การรวบรวมผลการติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน ความคิ ดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
และผูบ้ ริ หารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน/ 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
7. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
8. งบประมาณดําเนิ นการ
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดว่าจะได้รบั
1. การดําเนิ นงานของหน่ วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ ที่ว่างไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด และคุมค่า
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงิ นที่ถกู ต้อง ครบถวนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสิ นใจ
4. การปฏิ บตั ิ ในหน่ วยงานเป็ นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ว่าง
ไว้
5. เป็ นเครื่องมือชวยผูบ้ ริหารในการกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิ จกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ได้ดาํ เนิ นการแก้ไข
10.3 รอยละของหน่ วยงานรายงานการประเมิ นผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูท้ ี่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมิ นผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติ ดตามประเมิ นผลระบบควบคุมภายในเทศบาลxxx
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้
เทศบาลxxxในฐานะหน่ วยรับตรวจจัดว่างระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
เป็ นแนวทางหรือเครื่องมือใน
การบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิ ดจากการดําเนิ นกิ จกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่ วยรับตรวจ
และรายงานการประเมิ นผล
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น ผูก้ าํ กับดูแลอย่างน้ อยปี ละหนึ่ งครัง้ ภายใน
เกาสิ บวันนับจากวันสิ้ น
ปี งบประมาณ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่าการดําเนิ นงานของ
หน่ วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของการดําเนิ นงานและการ
ใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิ น การป้ องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรัวไหล
่
การสิ้ นเปลือง
หรือการทุจริ ตในหน่ วยรับตรวจ
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิ น และด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และมติ คณะรัฐมนตรี
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การดําเนิ นการจัดว่างระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิ จกรรมการควบคุมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อป้ องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึน้ และให้
สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน จึงได้กาํ หนดมาตรการการติ ดตามประเมิ นผลการควบคุม
ภายใน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๐
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รบั ผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริ หารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนิ นการเพื่อ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้ องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัวไหล
่
การ
สิ้ นเปลือง หรือการทุจริ ตในหน่ วยรับ
ตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามแผนการปรับปรุงหรือบริ หารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รบั ผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น ผูก้ าํ กับ
ดูแลภายในเวลาที่กาํ หนด
3.3 เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิ ทธิ ผล
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานเทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในเทศบาลxxx (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ในส่วนที่รบั ผิดชอบและมี
การติ ดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหนาส่วนราชการของเทศบาลxxxนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ดําเนิ นการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาํ หนด และรายงานผลการดําเนิ นการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ติ ดตามประเมิ นผลการควบคุม
ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนยอย)
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6.3 หัวหนาส่วนราชการของเทศบาลxxxรายงานผลการดําเนิ นการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3)
พรอมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในเทศบาลxxx
6.4 คณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในเทศบาลxxxประชุมพิ จารณาและ
ประเมิ นผลการควบคุม
และบริ หารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดําเนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ต่อไป
6.5 รายงานผลการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงิ นแผนดิ น
ผูก้ าํ กับดูแลอย่างน้ อยปี ละหนึ่ งครังภายในเกาสิ
้
บวันนับจากวันสิ้ นปี งบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รบั ผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนิ นการบริ หาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ นผู้
กํากับดูแลภายใน
เวลาที่กาํ หนด
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๑
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ หรือการบริ หารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนิ นการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตัง้ โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริ หารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตัง้ การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

145

การบริ หารงานบุคคลเป็ นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็ นสิ่ งสําคัญหรือเป็ นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกําหนด
หนาที่ของงานเป็ นเรื่องๆ การว่างนโยบาย การว่างแผน การว่างระเบียบและขอบังคับที่ปฏิ บตั ิ งาน
ในองค์กรหรือหน่ วยงาน
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันจึงได้กาํ หนดมาตรการส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการ
บริ หารงานบุคคล โดยพิ จารณาจากประเด็นการบริ หารงานบุคคลโดยยึดมันในหลั
่
กคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตัง้ การโอน
่
ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน โดยถือปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ
โดยเครงครัด เพื่อให้การ
บริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันเป็ นไปอย่างโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปด้วยความ
โปรงใสและเป็ น
ธรรม
3.2 เพื่อให้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตัง้
การโอน ยาย
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู้ส่วนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนิ นการด้านการบริ หารงาน
บุคคล
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน อําเภอxxx จังหวัดxxx
6. วิ ธีการดําเนิ นการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตัง้ การโอน ยาย
- แต่งตัง้ กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริ หารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตัง้
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันได้ดาํ เนิ นการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอย่าง
เครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตัง้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่ วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น
รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซตขององค์การบริหารส่วนตําบลแสนพัน
- มีการติ ดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอรดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน

146

- ในการบรรจุแต่งตัง้ ได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจากหน่ วยงานอื่นเป็ นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตัง้ ประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขัน้ ต่อนการดําเนิ นการในการบรรจุแต่งตัง้
- การบรรจุแต่งตัง้ จะต้องได้รบั การตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) กอน
่
แต่งตัง้ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันจะออกคําสังแต่
่ งตัง้ ได้ต้องไม่
- ในการออกคําสังการบรรจุ
กอนวันที่องค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพันรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๒
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แต่งตัง้ กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนง องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันได้ดาํ เนิ นการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการขอ
่
บังคับที่เกี่ยวของ อย่างเครงครัด
ุ สมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูม้ ีคณ
ุ สมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตํา
- มีการแจงผูท้ ี่มีคณ
แหนง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่ วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซตของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
- มีขนั ้ ต่อนการตรวจสอบคุณสมบัติผขู้ อรับการประเมิ นเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจากหน่ วยงานอื่นเข้ารวมเป็ นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการในการดําเนิ นการอย่างชัดเจน
- ผูข้ อรับการประเมิ นสามารถซักถามขอส่งสัยหรือโตแยงผลการประเมิ น หรือตรวจสอบการ
ดําเนิ นการที่ตนเองเห็น
ว่าไม่เป็ นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะต้องได้รบั การตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันจะออก
- ในการออกคําสังการเลื
่
คําสังแต่
่ งตัง้ ได้ต้องไม่กอน
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วันที่องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันรับมติ คณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน
- แต่งตัง้ กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริ หารงานบุคคล ในการ
ที่องค์การบริ หารส่วน
่
ขอบังคับที่
ตําบลแสนพันได้ดาํ เนิ นการเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ
เกี่ยวของ อย่างเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิ บตั ิ งาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิ บตั ิ งานและคณะกรรมการพิ จารณา
การเลื่อนขัน้
เงิ นเดือน เพื่อพิ จารณาการเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนให้เป็ นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิ บตั ิ งาน และคณะกรรมการพิ จารณา
การเลื่อนขัน้
เงิ นเดือน มีการนําขอมูลมาใช้ประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อประกอบการพิ จารณาความดีความชอบ
เชน ขอมูลประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ งาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวิ นัย การปฏิ บตั ิ ตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เป็ นตน
- มีการแจงผลการประเมิ นให้พนักงานทราบ พรอมเป ดโอกาสให้ซกั ถาม ต่อบขอส่งสัย และโต
แยงผลการประเมิ นที่
ไม่เป็ นธรรม
- นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันออกคําสังการเลื
่
่อนขัน้ เงิ นเดือนตามมติ คณะกรรมการ
พิ จารณาการเลื่อนขัน้
เงิ นเดือน และมีการติ ดประกาศผลการเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนให้พนักงานทราบโดยทัวกั
่ น
7. ระยะเวลาการดําเนิ นการ
4ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – พ.ศ. 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
กําหนดเป็ นระดับขัน้ ของค์ว่ามสําเร็จ แบ่งเกณฑการให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ โดยพิ จารณาจากความ
กาวหนาของ
ขัน้ ต่อนการดําเนิ นงานตามเป้ าหมายของแต่ละระดับ
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ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ยาย ขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน และมีแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานอย่างชัดเจน พรอมทัง้ เป ดเผยและ
สามารถอธิ บายผลที่เกิ ดขึน้ ดังกล่าวได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๓
4.2.2 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริ หารงบประมาณ การรับจายเงิ น การหาประโยชนจากทรัพยสิ นของทางราชการ
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการรายงานผลการใช้จายเงิ นให้ประชาชนได้รบั ทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บตั ิ งานด้านการคลังเป็ นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสังการ
่
ตลอดจน
มติ คณะรัฐมนตรี
วิ ธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริ การที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผูร้ บั บริ การเกิ ดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก้ประชาชนมากที่สดุ ถูกต้องทัง้ ระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริ ง ไม่มีขอผิดพลาด
บริ การด้วยความเสมอภาคกัน
ไม่เลือกปฏิ บตั ิ เสริ มสร้างความโปรงใสในการปฏิ บตั ิ งาน การบริ หารการเงิ นการคลังเกิ ดความโปรง
ใสไม่เกิ ดการทุจริ ตคอรรัปชัน่
มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ นจากหน่ วยงานภายใน
และภายนอกไม่พบขอบกพรอง
มีกระบวนการทางการคลังที่เป ดเผยขอมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิ ดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุมค่าและเป ดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิ บตั ิ งานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริ หารจัดการต้องทําอย่างเป ดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทํางานขององค์กร
ให้มีความโปรงใส สามารถเป ดเผยขอมูลขาวสาร เป ดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
เทศบาลตําบลแสนพัน อําเภอxxx จังหวัดxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
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จัดทํางบแสดงฐานะการเงิ นและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิ น การ
เบิกจายเงิ น การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงิ นและการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม
โดยเป ดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแสนพันภายในเกาสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี และจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนิ นงาน
ตามที่กรมส่งเสริ มการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบ้ ริ หารทองถิ่ น และประกาศสําเนา
รายงานดังกล่าวโดยเป ดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตลอดปี งบประมาณ 25xx และดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองค์ลงั เทศบาลxxx
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริ หารด้านการเงิ นการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10.2 มีการเบิ กจายถูกต้อง รวดเร็ว เกิ ดความประหยัด
10.3 มีการเสริ มสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในพืน้ ที่หรือผูร้ บั บริ การ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๔
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช้
ประโยชนทรัพยสิ น
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงิ นขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นเป็ นขัน้ ต่อนหนึ่ งของวงจรการบริ หารการเงิ นการ
คลังขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ น เจ้าหนาที่จะต้องปฏิ บตั ิ ตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสังการที
่
่เกี่ยวของ
ให้ถกู ต้องค์รบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเป็ นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็ นรายจาย เบิ กเงิ น
ออกจากคลังขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ นได้ สําหรับการใช้ประโยชนในทรัพยสิ นขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นก็เชน
เดียวกันต้องมีการดําเนิ นงาน
ให้เป็ นไปตามระเบียบกฎหมายทัง้ การเก็บค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ จะต้องเป็ นไปด้วยความโปรงใส
ประชาชนมีส่วนรวมในการ
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ตรวจสอบ จึงจําเป็ นต้องมีกระบวนการขัน้ ต่อนที่ถกู ต้อง มีความสุจริ ต ส่งผลให้การดําเนิ นงานเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ
กองค์ลงั องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันจึงได้ริเริ่ มกิ จกรรมเพื่อให้ การรับ จายเงิ นและการใช้
ประโยชนทรัพยสิ นเกิ ด
ความโปรงใส ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพัน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จายเงิ นขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน เกิ ดความโปรงใสตรวจสอบได้
4. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
5. วิ ธีการดําเนิ นการ
- มีการแต่งตัง้ กรรมการพิ จารณางบประมาณ
- มีการแต่งตัง้ กรรมการติ ดตามประเมินผลการใช้จายเงิ นงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้ารวมเป็ น
กรรมการ
- เป ดโอกาสให้ประชาชนสอบถามขอส่งสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิ น
- สรุปผลการรับ จายเงิ นขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน ให้ประชาชนทราบทางชองทาง
ต่างๆ เชน ทางเว็บไซต
ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
7. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานการเงิ นและบัญชี กองค์ลงั องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
9. ตัวชี้วดั
มีการดําเนิ นงานตามวิ ธีการดําเนิ นงานครบทุกขัน้ ต่อน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบและได้รบั ทราบขอมูลการรับ จายเงิ นขององค์การบริ หารส่วนตําบล
แสนพันทําให้เกิ ดความ
โปรงใส ในการรับจายเงิ นขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๕
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

151

องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันเห็นถึงประโยชนจากแนวคิ ดการบริ หารราชการแบบมีส่วนรวม
ตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผนดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑการ
บริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) องค์การ
บริ หารส่วนตําบลแสนพันจึงได้ดาํ เนิ นการส่งเสริ มการมีส่วนรวมของประชาชน โดยการกําหนดให้
มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวม
เป็ นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององค์การบริ หารส่วนตําบลทุกขัน้ ต่อน ซึ่งหมายความรวมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รบั ขอมูลขาวสารและแสดงความคิ ดเห็น ได้เรียนรู้การบริ หารราชการแบบมีส่วนรวมหรือการ
บริ หารราชการในระบบเป ดจาก
การปฏิ บตั ิ จริ ง ส่วนองค์การบริ หารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเป ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนรวมกับภาครัฐมาก
ขึน้ เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสู่การบริ หารราชการที่เป ดเผย โปรงใส เนนการมีส่วนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อต่อบสนองค์ว่ามต้องการและเพื่อประโยชนของประชาชนเป็ นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตวั แทนภาคประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลแสนพัน
3.2 เพื่อป้ องกันการทุจริ ตในด้านที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
ให้เกิ ดการพัฒนาได้
อย่างคุมค่า
4. เป้ าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพืน้ ที่องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้ารวมเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ได้แก้ กรรมการตรวจการจาง
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6.2 จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่ น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2553 มิ ได้กาํ หนดให้มีการแต่งตัง้ ให้มีผแู้ ทน
ชุมชนเข้ารวมเป็ น
กรรมการ แต้องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันให้ความสําคัญในการมีตวั แทนชุมชนเข้ารวม
ตรวจสอบเพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไป
อย่างซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องรวมรับผิดหากเกิ ดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก้คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครัง้ เพื่อให้เจ้า
หนาที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองค์ลงั องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๖
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจางขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน มีความโปรงใส โดยมีตวั แทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไม่เกิ ด
ปัญหาการทุจริ ตคอรรัปชัน่
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสร้าง เป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญที่
จะบริ หารสัญญา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในสัญญาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งผูท้ ี่
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ทาํ หนาที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูค้ วบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอํานาจ
หนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป.
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่ มเติ ม และเข้าใจ
เงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็ นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือ
ปฏิ บตั ิ ไม่ครบถวนในหนาที่
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ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาํ หนาที่แล้ว อาจทําให้เกิ ดความ
เสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล
อื่น นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพง อาญา วิ นัย หรืออาจถูกฟ/องรองต่อศาลปกครองได้
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง
ประกอบกับได้มีการเชิ ญ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงได้จดั โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง เพื่อให้ผู้
ที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ทาํ หนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิ บตั ิ หนาที่ตามที่ได้รบั
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ฏิ บตั ิ งานและผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตรวจงานจาง
อย่างถูกต้อง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
4. เป้ าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจาง
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 เสนอโครงการให้ผบู้ ริ หารอนุมตั ิ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก้คณะกรรมการตรวจการจาง
6.3 ทําหนังสือเชิ ญคณะกรรมการตรวจงานจางให้เข้ารวมอบรม
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอย่างถูกต้องสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๗
4.3 การส่งเสริ มบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่ น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาทองถิ่ นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ หนาที่
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของได้กาํ หนดไว้
ตัวอย่างที่ 1
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายทองถิ่ น ผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภา
ทองถิ่ น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ เงื่อนไข
และหลักเกณฑ
ต่างๆ ที่สมาชิ กสภาทองถิ่ นและผูบ้ ริหารทองถิ่ นได้รบั การเลือกตัง้ มาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ หนาที่
การดําเนิ นการอย่างเครงครัด ปัญหาที่เกิ ดขึน้ เป็ นประจําไม่ได้เกิ ดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความชํานาญ ประสบการณ
หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ เงื่อนไข และหลักเกณฑต่างๆ ที่มกั มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติ ม
เสนอเทานัน้ หากแต่เกิ ดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎ
เกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอย่าง
ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิ กสภาทองถิ่ นและผูบ้ ริ หารทองถิ่ น โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารทองถิ่ นต้องตกเป็ น
ผูก้ ระทําผิดกฎหมาย กอให้เกิ ด
ความเสียหายแก้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาทองถิ่ นขาดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นต้องลาชา เพราะไม่ต่อบสนองค์
ว่ามต้องการของประชาชน
อย่างแทจริง จากปัญหาดังกล่าวขางตน จึงจําเป็ นที่สมาชิ กสภาทองถิ่ นและผูบ้ ริ หารทองถิ่ นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย คําสัง่ และหลักเกณฑต่างๆ ที่สาํ คัญและเกี่ยวของกับการบริ หารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่ น อันมีผลให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น รวมทัง้ สมาชิ กสภาทองถิ่ นและผูบ้ ริ หาร
ทองถิ่ นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนัน้ เพื่อให้ผบู้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxx เพิ่ มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่ น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ นและหนี้ สิน
มีความรู้ความเข้าใจมิ ให้ดาํ เนิ นกิ จการที่เป็ นการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน
ส่วนรวมตามมาตรา 100
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิ บตั ิ
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สําหรับเจ้าหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสิ นหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต งานนิ ติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้
จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายทองถิ่ น ผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาทองถิ่ น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผบู้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxx เพิ่ มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่ น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผบู้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสิ น
และหนี้ สิน
3.3 เพื่อให้ผบู้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจมิ ให้ดาํ เนิ นกิ จการที่เป็ นการ
ขัดกันระหว่าง
ประโยชนส่วนบุคคลและประโยชนส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
3.4 เพื่อให้ผบู้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิ บตั ิ สาํ หรับ
เจ้าหนาที่ของรัฐ
เรื่องการทรัพยสิ นหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูบ้ ริ หารเทศบาลxxx จํานวน xx คน และสมาชิ กสภาเทศบาลxxx จํานวน xx คน รวม xx คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
สํานักงานเทศบาลxxx
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๘
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก้ผบู้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิ ทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมิ นผลและสรุปผลการดําเนิ นการ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
เดือนมิ ถนุ ายน พ.ศ. 25xx
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8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานนิ ติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxxได้เพิ่ มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่ น พ.ศ. 2547
10.2 ผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ นและ
หนี้ สิน
10.3 ผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจมิ ให้ดาํ เนิ นกิ จการที่เป็ นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน
ส่วนบุคคลและประโยชนส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต
10.4 ผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิ บตั ิ สาํ หรับเจ้าหนาที่
ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสิ นหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาทองถิ่ น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นมีบทบาทความสําคัญยิ่ งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิ กสภาทองถิ่ นให้มีความพรอมที่จะรับ
ภารกิ จและการจัดบริ การให้แก้
ชุมชนจึงเป็ นเรื่องที่สาํ คัญอย่างยิ่ ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็ นสิ่ งสําคัญประการหนึ่ งที่
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
ได้ดาํ เนิ นการ เพื่อให้สมาชิ กสภาทองถิ่ นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนทองถิ่ น มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ
หนาที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่ นด้วย
เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ
นําความรู้ไปใช้ให้เป็ นประโยชนต่อการปฏิ บตั ิ หนาที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
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ดังนัน้ องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันจึงได้มีการจัดส่งสมาชิ กสภาทองถิ่ นให้เข้ารับการฝ กอ
บรมและศึกษาดูงานอยู่
เสมอ เพื่อเป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาทอง
ถิ่ น ให้ทองถิ่ นมีความ
เจริ ญกาวหนา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณการทํางานให้กบั สมาชิ กสภาทองถิ่ นให้มีความเข้าใจใน
การทํางานตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อให้สมาชิ กสภาทองถิ่ นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ งานที่ถกู ต้อง เป็ นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริ มให้สมาชิ กสภาทองถิ่ นได้เพิ่ มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่ นได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๒๙
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน xx คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ทัง้ ในองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน และหน่ วยงานที่จดั ฝ กอบรม
6. วิ ธีการดําเนิ นการ
6.1 ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ กอบรมทัง้ ภายในองค์การบริ หารส่วนตําบล
และหน่ วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็ นขอมูลในการจัดส่งสมาชิ กสภาทองถิ่ นเข้ารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิ จารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแล้ว ดําเนิ นการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิ กสภา
ทองถิ่ นเข้ารับการฝ กอบรม หรือเข้ารวมประชุม หรือดําเนิ นการจัดฝ กอบรมเองโดยสํานัก/
กองงานที่รบั ผิดชอบ
6.3 แจงให้สมาชิ กสภาทองถิ่ นผูผ้ านการฝ กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ กอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผาน
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6.4 ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลดําเนิ นการประเมิ นผลการฝ กอบรมของสมาชิ กสภาทองถิ่ น และ
รายงานเสนอนายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันทราบ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
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xxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิ กสภาทองถิ่ นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิ กสภาทองถิ่ นได้รบั การเรียนรู้และประสบการณการทํางานให้มๆ
10.3 การปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กสภาทองถิ่ นเป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วดั
จํานวนสมาชิ กสภาทองถิ่ นขององค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน xx ราย ได้รบั การฝ กอ
บรมและศึกษาดูงาน
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๓๐
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิ กสภาทองถิ่ นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของฝHายบริ หารตาม
กระบวนการ และวิ ธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของได้กาํ หนดไว้ โดยไม่ฝ+กใฝHฝHายใด
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมส่งเสริ มสมาชิ กสภาทองถิ่ นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งาน
ของฝHายบริ หาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริ มสมาชิ กสภาทองถิ่ นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร เป็ น
กลไกสําคัญที่ใช้
สําหรับติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งอํานาจในการบริ หาร
ปัจจุบนั องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนิ นงาน มีงบประมาณเป็ นของตนเอง แต่ถงึ แมจะเป็ นอิ สระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดําเนิ นงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นให้เป็ นไปโดยความเรียบรอยและถูกต้อง เพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนา
รวมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริ หารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนรวมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ยังสร้างความ
นาเชื่อถือให้กบั องค์กร สามารถนําไปสู่ความโปรงใสในองค์การบริ หารส่วนตําบลและลดการทุจริ ต
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันจึงได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมส่งเสริมสมาชิ กสภาทองถิ่ นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หารขึน้ เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิ กสภาทองถิ่ นในการเป็ นหน่ วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิ กสภารวม
เป็ นคณะกรรมการในการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่วนตําบลเพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได้
อีกทัง้ ยังเป็ นการชวยลดปัญหาการทุจริ ตได้
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร
3.2 เพื่อให้เกิ ดความโปรงใสและลดการทุจริ ต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิ กสภาทองถิ่ นเข้าใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึน้
4. เป้ าหมาย
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน xx คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีการดําเนิ นงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให้สมาชิ กสภาทองถิ่ นใช้สาํ หรับการประชุม
6.2 แต่งตัง้ สมาชิ กสภาทองถิ่ นเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนิ นการต่างๆ เชน การจัดซื้อจัด
จางโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติ รางขอบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติ ดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิ กสภาทองถิ่ นตัง้ กระทูถามการบริ หารงานในการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานกิ จการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิ กสภาทองถิ่ นเข้าใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร
10.2 การปฏิ บตั ิ งานต่างๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได้
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๓๑
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริ มและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น เกี่ยวของกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย
ฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ งบุคลากรทองถิ่ น อันได้แก้ ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ นที่มาจากการเลือกตัง้
ฝ่ ายขาราชการองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ น บุคลากรเหลานี้ มีบทบาทและต้องทําหนาที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริ มสร้าง
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แนวคิ ดประชาธิ ปไตยและการมีส่วนรวมโดยให้มีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย ให้มีการกระจาย
อํานาจการตัดสิ นใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและต่อบสนองค์ว่ามต้องการของประชาชน
ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ
ระหว่างฝ่ ายสภากับฝ่ ายบริ หาร และที่สาํ คัญส่งเสริ มการมีส่วนรวมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งาน
ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่ น เกี่ยวกับการ
มีส่วนรวมในการ
ปฏิ บตั ิ งาน จึงได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กสภาทองถิ่ นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้
สมาชิ กสภาทองถิ่ นมีความเข้มแข็งในการใช้อาํ นาจหรือปฏิ บตั ิ หนาที่ให้เกิ ดความสมดุลในการ
บริ หารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิ บตั ิ งาน และ
การมีส่วนรวมในการทํางาน
3.2 เพื่อเป็ นการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร
3.3 เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เป้ าหมาย
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน จํานวน xx คน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นงาน
องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
6. วิ ธีดาํ เนิ นงาน
6.1 แต่งตัง้ สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลเป็ นคณะกรรมการรวมในการปฏิ บตั ิ งานในเรื่อง
ต่างๆ เชน
- แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการปฏิ บตั ิ ภารกิ จถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร
เพื่อรวมติ ดตามและ
ตรวจเกี่ยวกับสิ่ งแวดลอมและมลพิ ษในการประกอบกิ จการตาม พ.ร.บ.แร จํานวน 11 คน
- แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน
- แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 22 คน
- แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 3 ศูนย รวม 6 คน
6.2 สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เข้ารวมปฏิ บตั ิ หนาที่นําขอมูลแจงในที่
ประชุมสภาองค์การ
บริ หารส่วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิ บตั ิ งานในส่วนที่ประชาชนได้รบั ความเดือดรอน
และต้องการของประชาชน
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7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานกิ จการสภา สํานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพัน
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบลแสนพันเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ต่อบสนองค์ว่ามต้องการของ
ประชาชน เกิ ดทัศนคติ ที่ดี
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๓๒
4.4 เสริ มพลังการมีส่วนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริ ต
4.4.1 ส่งเสริ มให้มีการดําเนิ นการเฝาระวังการทุจริ ต
ตัวอย่างที่ 1
่
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน่ หมายถึง การใช้ตาํ แหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนส่วนตัวหรือผลประโย
ชนของพวกพอง
โดยมิ ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหนาที่ของรัฐมีหนาที่รกั ษาผลประโยชนของส่วนรวม หาก
ใช้ตาํ แหนงหนาที่ที่ได้รบั
่
มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนส่วนตัวหรือพวกพอง ก็ถือว่ามีการกระทําคอรรัปชันการ
ป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติ มิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ และวิ ธีการบริหารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอด
คลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ บาลของ
หน่ วยงานภาครัฐ ทัง้ นี้ เพื่อให้การ
่
บริ หารราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีธรรมาภิ บาลอันจะทําให้ประชาชนเกิ ดความมันใจ
ศรัทธา และไว้ว่างใจในการ
บริ หารราชการแผนดิ นของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกันเฝ/าระวังการคอรรัปชันขององค์
่
กรปกครองส่วนทองถิ่ น
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
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เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 เชิ ญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอรรัปชัน่
6.2 เชิ ญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็ นคณะกรรมการเฝ/าระวังการคอรรัปชันของ
่
องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่ น
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx - 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ
่
คอรรัปชันได้
่
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็ นหน่ วยเฝ/าระวังการคอรรัปชัน่
ในระดับเทศบาล
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๓๓
ตัวอย่างที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการติ ดปายประชาสัมพันธ์กรณี พบเห็นการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริ ตที่เกิ ดขึน้ ในหน่ วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติ อย่างมาก จําเป็ นที่
ทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและรวมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนรวมเป็ นเครือขายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิ ดการเฝ/า
ระวัง ป้ องปรามการทุจริ ต ในรู้ปแบบการกระตุนให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริ ตคอรรัปชันและมี
่
ส่วนรวมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมในการป้ องกันการทุจริ ต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในจังหวัดxxx
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
จังหวัดxxx
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
6.1 ขออนุมตั ิ จดั ทําปัญายประชาสัมพันธ์
6.2 ป ดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริ เวณทาแพขนานยนต
6.3 จัดเจ้าหนาที่รบั ผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรือ่ งรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบ้ ริ หารพิ จารณาสังการ
่
6.6 ดําเนิ นการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รบั การรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
xxxxx บาท
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองกิ จการขนส่ง ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริ ต
10.2 นําเรื่องที่ได้รบั การรองเรียนไปดําเนิ นการปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๓๔
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริ มและพัฒนาเครือขายด้านการปองกันการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้เทศบาลมี
ภารกิ จหนาที่ที่
ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี และให้คาํ นึ งถึง
การมีส่วนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่ น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานและการ
เป ดเผยขอมูลขาวสาร ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับว่าด้วยการนัน้ ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
ซึ่งมุงเนนในการสร้างจิ ตสํานึ ก ค่านิ ยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหนาที่ของรัฐในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
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ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริ ตคอรรัปชันสามารถเกิ
่
ดขึน้ ได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็ นวงการระดับทองถิ่น
จนถึงระดับชาติ
ซึ่งเทศบาลxxx มีภารกิ จหนาที่ในการบริ หารราชการทองถิ่ นให้มีความกาวหนาเจริ ญรุงเรือง โดย
การมีส่วนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิ สาหกิ จ รวมถึงภาคประชาชนทัวไปในการรวมกั
่
นพัฒนาทองถิ่ นให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิ จ
ที่ดีในทองถิ่ น ดังนัน้ การที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นจะพัฒนาให้เจริ ญกาวหนาได้นัน้ จําเป็ น
จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ
ด้าน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่ น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกัน
พัฒนาทองถิ่น จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
โดยเฉพาะเครือขายด้านการป้ องกันการทุจริ ตคอรรัปชัน่ ซึ่งเป็ นการเป ดโอกาสให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิ สาหกิ จ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนรวมในการเป็ นเครือขายรวมกับเทศบาลxxxในการรวมคิ ด รวมพิ จารณา รวม
ตัดสิ นใจ รวมทํา รวม
่น
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอรรัปชันในทองถิ
่
เทศบาลxxxพิ จารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือขายดังกล่าวเป็ นสิ่ งจําเป็ น จึงได้จดั ทํามาตรการ
ส่งเสริ มและพัฒนา
เครือขายด้านการป้ องกันการทุจริ ตขึน้ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนิ นงานของเครือขายด้าน
การป้ องกันการทุจริ ตให้มี
ความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแก้นนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่ น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กบั ทุกภาคส่วน ให้เกิ ดจิ ตสํานึ กและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริ ต
3. เพื่อให้เกิ ดความรวมมือรวมใจในการป้ องกันการทุจริ ตในพืน้ ที่เทศบาลxxx
4. เป้ าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิ สาหกิ จ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลxxxเข้ามามี
ส่วนรวมในการเป็ น
เครือขายด้านการป้ องกันการทุจริ ตรวมกับเทศบาลxxx
5. สถานที่ดาํ เนิ นการ
ในเขตพืน้ ที่เทศบาลxxx
6. วิ ธีดาํ เนิ นงาน
1. แต่งตัง้ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิ สาหกิ จ และภาคประชาชน รวมเป็ นเครือขายด้าน
การป้ องกันการ
ทุจริ ตเทศบาลxxx
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2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่ นทุกแห่งบริ เวณใกล
เคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเข้ารวมเป็ นเครือขาย
3. เป ดโอกาสให้เครือขายที่ได้รบั การแต่งตัง้ มีส่วนรวมในการบริ หารราชการของเทศบาลxxxใน
การรวมคิ ด รวม
พิ จารณา รวมตัดสิ นใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อป้ องกันการทุจริต
4. ส่งเสริ มสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กบั เครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อป้ องกันการ
ทุจริ ต
ตัวอย่างแผนปฏิ บตั ิ การปองกันการทุจริ ต ๑๓๕
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหว่างเทศบาลxxxกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วน
ทองถิ่ นที่เข้ารวมเป็ นเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)
8. งบประมาณดําเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลxxx
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ทําให้เกิ ดแก้นนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่ น
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ กอให้เกิ ดจิ ตสํานึ กและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริ ต
3. ทําให้เกิ ดความรวมมือรวมใจในการป้ องกันการทุจริ ตในพืน้ ที่เทศบาลxxx

มิ ติที่ 3 การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการตามอํานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ทุกขัน้
ต่อน
3.1.1 การจัดให้มีศนู ย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น”
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2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รฐั ต้องจัดการให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขว่างใน การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนิ นการต่าง ๆ ของรัฐเป็ นสิ่ งจําเป็ น
เพื่อที่ ประชาชนจะสามารถแสดงความคิ ดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ น
จริ ง และมีสิทธิ ได้ร้ขู ้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนัน้ เพื่อให้ การดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปตามที่ กฎหมายกําหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จึ ง ได้ มี ศูน ย์ข้ อ มูล ข่ า วสารเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ตรวจดูข้ อ มูล ข่ า วสาร รวมทัง้
ดํา เนิ นการปรับ ปรุง ข้ อ มูล ข่ า วสารให้ ค รบถ้ ว น และเป็ นปั จ จุบ นั ผ่า นช่ อ งทางในสื่ อ ต่ า งๆ ของ
หน่ วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็ น
ปัจจุบนั
2. เพื่อมีหน่ วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่ วยงานสําหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดําเนิ นงานตามบทบาทภารกิ จหน้ าที่ต่อสาธารณชน
3. เพิ่ มช่ องทางให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิ บตั ิ งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดตัง้ คณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่ วยงาน เพื่อดําเนิ นการ
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. แต่งตัง้ เจ้าหน้ าที่ผรู้ บั ผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอํานาจหน้ าที่
4. จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนิ นงาน และผลการปฏิ บตั ิ งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่ วยงานเป็ นระยะ สมํา่ เสมอ
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5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนิ นงานของหน่ วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
และ/หรือระบบ Call Center
6. จัดให้มีบริ การอิ นเต่อร์เน็ตสําหรับให้บริ การประชาชนทัวไป
่
7. จัดทํารายงานผลสถิ ติผ้มู ารับบริ การ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะในการใช้ บริ การ และสรุปผล
เสนอผูบ้ ริ หาร
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนิ นการ
...............................
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
....................................................
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มี การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่ าวสารของศูนย์ข้อมูลข่ าวสารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั
2. จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ
การเงิ น การจัดหาพัสดุ การคํานวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิ ธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ กาํ หนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นต้ องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิ ดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ราชการที่เป็ นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ตัวอย่าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกํากับติ ดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ฐ านะเป็ นนิ ติ บุ ค คล มี อํา นาจหน้ า ที่ ใ นการจัด ทํา บริ ก าร
สาธารณะ ทัง้ ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงิ นและการบริ หารงานต่างๆ ตามภารกิ จและ
การจัดทําบริ การสาธารณะ การที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจะบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน จะต้ องบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ บาล
ดังนั น้ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริ หารราชการ และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ จึงได้จดั ทํามาตรการกํากับติ ดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื่อกํากับให้หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบจัดให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาํ หนดไว้
รวมทัง้ จัด ให้ มี ก ารปิ ดประกาศ เผยแพร่ ข้ อ มูล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิ บ ตั ิ ร าชการที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการบริ หารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกํากับติ ดตามให้หน่ วยงานที่ เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ
การเงิ น การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาํ หนดไว้
2. เพื่อกํากับติ ดตามให้ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริ การต่างๆ กฎเกณฑ์
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริ การอย่างชัดเจน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
1. กํา กับ ติ ด ตามการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาํ หนด
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2. กํากับติ ดตามหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บตั ิ ราชการที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อประชาชน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดตัง้ คณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติ ดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น
2. ประชุมคณะทํางานฯ
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติ ดตามหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ต่อสาธารณชน
- การบริ หารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง
- การบริ หารงบประมาณ การเงิ น
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคํานวณราค่ากลาง
- แผนพัฒนาท้องถิ่ น
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนิ นงาน
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิ น
- รายงานการประชุมคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
- รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมิ นมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติ ดตามหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการให้บริ การต่างๆ
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริ การอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อประชาชน
3. ติ ดตามผลการดําเนิ นการตามมาตรการกํากับติ ดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
4. รายงานผลการกํากับติ ดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ให้ผบู้ ริ หารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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8. งบประมาณดําเนิ นการ
.......................
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
.................................. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ การเงิ น การจัดหา
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้ บริ การต่ างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริ การอย่างชัดเจน
3. ส่ ง เสริ ม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริ ห าร
ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น

3.2 การรับฟังความคิ ดเห็น การรับและต่อบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มี กระบวนการรับฟั งความคิ ดเห็นของประชาชน ในการดําเนิ นกิ จการตามอํานาจ
หน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น โดยเฉพาะการดําเนิ นกิ จการที่ จะมีผลกระทบต่ อความ
เป็ นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่ น
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ตัวอย่าง
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เห็นความสําคัญของการส่ งเสริ มให้ เกิ ดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขว่างและเท่ าเที ยมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้มี
โอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิ ดเห็น ความต้องการ เปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนวทางการดําเนิ นงาน ร่ว มตัดสิ นใจ ร่ว มติ ดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นด้วยการจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึน้ เพื่อจะได้มี
กระบวนการรับฟั งความคิ ดเห็นของประชาชนในการดําเนิ นกิ จการตามอํานาจหน้ าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น โดยเฉพาะการดําเนิ นกิ จการที่ จะมีผลกระทบต่ อความเป็ นอยู่ และสุขภาพ
อนามัย ของประชาชนในชุ ม ชุ น เพื่ อ นํ า มาเป็ นข้ อ มู ล การพัฒ นา ปรับ ปรุง จัด ทํา แผนชุ ม ชน
แผนพัฒนาท้องถิ่ น อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิ ดประโยชน์ สงู สุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริ ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อจัดให้ มีกระบวนการรับ ฟั งความคิ ด เห็น ของประชาชน ที่ เ กี่ ย วข้ องในการดําเนิ น
กิ จการตามอํานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชน
3. เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนได้ ร่ว มกระบวนการ ร่ว มคิ ด ร่ ว มทํา ร่ ว มแก้ ปัญหา และ
ส่งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่วม
4. เพื่อนํ ามาเป็ นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้ องถิ่ น อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่อส่งเสริ มให้เกิ ดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ เป็ นมาตรฐานสามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ ในการจัดทําแผน
ชุมชนและว่างแผนพัฒนาท้องถิ่ น
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
่
วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนิ นการจัดเวทีประชาคม
1. จัดทําคําสังมอบหมายหน่
2. จัดเวทีประชาคม
3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการจัดประชาคม เพื่อกําหนดกิ จกรรมโครงการไว้แผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่ นต่อไป เสนอต่อผูบ้ ริ หาร
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7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนิ นการ
..................................

9. ผูร้ บั ผิดชอบ
.................... องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการจัดเวทีประชาคม
2. ได้รบั ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. เกิ ดเครือข่ายภาคประชาชน
4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ ได้มาตรฐานสําหรับใช้ ในการว่างแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่ น

173

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ประชาชนผูร้ ้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รบั เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ตัวอย่าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เห็นความสําคัญในการรับ ฟั งความคิ ด เห็น การต่ อบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็ นข้อมูลในการนํ ามาพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนิ นงานบริ การสาธารณะและการบริ หารราชการของหน่ วยงานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล โปร่งใส จึงได้จดั ทํามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกํากับ
ติ ดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ให้สามารถต่อบ
สนองค์ว่ามต้ องการหรือแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนให้ แก่ประชาชน รวมทัง้ พัฒนาปรับปรุงขัน้
ต่อน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปั ญหา ช่องทางการติ ดตามผล และการแจ้ง
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ผลการดําเนิ นการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่ างๆ ให้ มีความรวดเร็ว เป็ นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทัง้ จัด ให้ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ เ ผยแพร่ ก ระบวนการร้ อ งเรี ย น และขัน้ ต่ อ นให้
ประชาชนรับทราบอย่างทัวถึ
่ ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกํากับติ ดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ให้ ส ามารถต่ อบสนองค์ว่ า มต้ อ งการหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้ อ นให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ อย่ าง
เหมาะสม
2. พัฒนาปรับปรุง ขัน้ ต่ อน ช่ องทางการร้องเรี ยน กระบวนการจัดการแก้ ไขปั ญหา ช่ อง
ทางการติ ดตามผล และการแจ้งผลการดําเนิ นการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ างๆ ให้ มีความ
รวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. เป้ าหมาย
1. กํากับติ ดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ให้
สามารถต่ อ บสนองค์ว่ า มต้ อ งการหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2. กํากับ ติ ดตามให้ มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ ไขปั ญหา ช่ องทางการ
ร้องเรียน/การติ ดตามผล และการแจ้งผลการดําเนิ นการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ างๆ ให้ มี
ความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดตัง้ คณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น
2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น เพื่อกํากับติ ดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถต่อบสนองค์ว่าม
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติ ดตามหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กํา หนดให้ มี ก ารจัด ตัง้ /ปรับ ปรุง ศูน ย์เ รื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์/ ร้ อ งเรี ย นขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น
- กํา กับ ติ ดตามให้ ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ เ ผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และขัน้ ต่อนให้ประชาชนรับทราบอย่างทัวถึ
่ ง
- กําหนดให้มีเจ้าหน้ าที่/หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการ
ทุจริ ต่อย่างชัดเจน
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- กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขัน้ ต่อน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปั ญหา ช่ องทางการติ ดตามผล และการแจ้งผลการดําเนิ นการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียน
ต่างๆ

- กําหนดให้ หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ดําเนิ นการแก้ ไขข้ อ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดําเนิ นการได้ทนั ภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้
ผูร้ ้องเรียนทราบ
- กํา หนดให้ ห น่ วยงานที่ ร ับ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ มี ก ารแจ้ ง ผลการ
ดําเนิ นการหรือความก้าวหน้ า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ ผ้รู ้องเรียนทราบ รวมทัง้ มีช่องทางในการ
ติ ดตามเรื่องร้องเรียนให้ผรู้ ้องเรียนสามารถติ ดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น ให้ทุกหน่ วยรับทราบ และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5. คณะทํางานฯ กํากับติ ดตามหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาํ เนิ นการตามมาตรการ
6. ประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
7. รายงานสรุปผลการดําเนิ นการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ให้ผบู้ ริ หารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนิ นการ
..................................
9. ผูร้ บั ผิดชอบ
.................... องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีศนู ย์หรือหน่ วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้ าที่/หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขัน้ ต่อนเรื่องร้องเรียน
4. มีการแจ้งผลการดําเนิ นการหรือความก้าวหน้ า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ ผ้รู ้องเรียนทราบ
รวมทัง้ มีช่องทางในการติ ดตามเรื่องร้องเรียนให้ผรู้ ้องเรียนสามารถติ ดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. มี ก ารกํา กับ ติ ด ตามการจัด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุก ข์/ ร้ อ งเรี ย นขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ่ น ให้สามารถต่ อบสนอง ความต้ องการหรือแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กาํ หนดไว้
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3.3 การส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
3.3.1 ดําเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น มีอาํ นาจหน้ าที่ ในการจัดทําบริ การสาธารณะ ทัง้ ในเรื่องการ
จัด หารายได้ แ ละการใช้ จ่ า ยเงิ น และการบริ ห ารงานต่ า งๆ ตามภารกิ จ และการจัด ทํา บริ ก าร
สาธารณะ การที่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจะบริ หารงานให้ มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์
สูง สุ ด แก่ ป ระชาชน จะต้ อ งบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี ค วามโปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ บาล
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น ให้สามารถต่อบสนองค์ว่ามต้องการของประชาชนได้อย่างแท้ จริ ง ส่งเสริ มกระบวนการมี
ส่ วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่ น การจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
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และร่วมดําเนิ นการโครงการ รวมทัง้ ติ ดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น ส่ งผลให้ เกิ ดการ
บริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์ สงู สุดแก่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอข้ อ คิ ด เห็น ในการจัด ทํา แผนพัฒ นา
ท้องถิ่ นของตน
2. เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติ ดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3. เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ราชการ ให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส
4. เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิ จกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นของตน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็ นคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่ น
2. จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ น
3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิ ดเห็น ในปรับปรุง
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่ น
4. หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปรับ ปรุง แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดรับ กับ ความต้ อ งการของ
ประชาชน
5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่ น ตามขัน้ ต่อนต่อไป
6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่ น ต่อสาธารณชน
7. รายงานผลการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น ต่ อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่ น ผูบ้ ริ หาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่ นต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนิ นการ
……………………….
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9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
งานวิ เคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิ ชาการและแผนงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มี ก ารจัด เวที ใ ห้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอข้ อคิ ดเห็น ในการจัดทํา แผนพัฒนา
ท้องถิ่ น และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติ ดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ
2. องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารแต่ ง ตัง้ ภาคประชาชนร่ ว มเป็ นกรรมการจัด ทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ่ น
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3.3.2 ดําเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
ตัวอย่าง
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องดําเนิ นการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ ซึ่งเป็ นกระบวนการวัดผลการบริ หารและปฏิ บตั ิ ราชการว่าสัมฤทธิ์
ผลตามเป้ าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็ นการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น เพื่อนํ าผลที่ ได้จากการประเมิ นมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริ ม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนิ นภารกิ จต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็ นรู้ปธรรม ซึ่ งจะส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ ราชการ
ลดขัน้ ต่ อนการปฏิ บ ตั ิ ง าน และการอํา นวยความสะดวกและการต่ อบสนองค์ว่ ามต้ อ งการของ
ประชาชน เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริ มให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จึงดําเนิ นการกิ จกรรม
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น
2. เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ให้เกิ ดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3. เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังการทุจริ ตในการบริ หารจัดการตามภารกิ จขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
5. พืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
6. วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. จัดทําโครงการและขออนุมตั ิ โครงการ
3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนิ นโครงการ
4. จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลแผนพัฒนา
(1) ผูแ้ ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผูแ้ ทนสมาชิ กสภา
2 คน
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
(5) หัวหน้ าสํานักปลัด
(6) หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารทัวไป
่
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนิ นการดังนี้
1) ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
หลักเกณฑ์และวิ ธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นปี ละ 2 ครัง้
เป็ นอย่างน้ อยแล้วเสนอผลการประเมิ นให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นทราบ เพื่อนํ าผลที่ ได้จาก
การประเมิ นมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริ ม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนิ นภารกิ จต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
3) จัดทําแบบประเมิ นผลและแบบรายงานผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ ราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสําหรับผลการปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี
4) ดําเนิ นการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมอบหมาย
5. ประชุมคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลแผนพัฒนา
6. การจัดทําแผนการดําเนิ นงาน
7. การดําเนิ นโครงการให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงาน
8. การติ ดตามและประเมิ นผล
9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนิ นโครงการฯ แล้วรายงานให้ ผ้บู ริ หารพิ จารณา เพื่อ
ปรับปรุงดําเนิ นการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564
8. งบประมาณดําเนิ นการ
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.............................
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
...................................องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑. มีแต่งตัง้ ภาคประชาชนร่วมเป็ นคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลแผนพัฒนา
๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น

