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 การจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานป้องกัน 
การทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างาน  
ให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
บริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 เทศบาลต าบลหนองพยอมได้จัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น 
 ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นี้ เทศบาลต าบลหนองพยอมได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลหนองพยอมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับเทศบาล
ต าบลหนองพยอมจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ่อต้านการทุจริตอย่าง  
เป็นรูปธรรมด้วยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” 
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สำรบัญ 
 

 ส่วนที่ ๑  บทน า 
  - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  - หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  - วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  - เป้าหมาย 
  - ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ ๒  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๔ ปี) 
  - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการและจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ (๔ ปี)  
    แยกตาม ๔ มิต ิ
 ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 
 ส่วนที่ ๔ แบบรายงานการประเมินงานตนเอง 
 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่เกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต  
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปเป็น 
ประเด็นได้ ดังนี้ 
 (๑) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 (๒) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม  
การทุจรติมากยิ่งขึ้น 
 (๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก 
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 



 (๔) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 (๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 (๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 (๗) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 **หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ Mckinsey’s ๗s. หรือทฤษฎีอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภาคนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
international-IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ 
ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม  
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ 



ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
สังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปกรณ์ 
ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวงพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยมีส่วนมองว่าการทุ จริตคอร์รัปชั่น 
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของ  
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ ๓ 
เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง 
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนตอ่การทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและ 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตราต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 



 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people, participation) และตรวจสอบ (People,s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข  
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมือง  
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑. การสร้าง
สังคมที ่
ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการ
การเมือง  
ฝ่ายบรหิาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 
๑.๑.๑ (๒) โครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาและ
พนักงานของเทศบาล
ต าบลหนองพยอม 
๑.๑.๒ มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
๑.๑.๓ มาตรการ 
“จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุก 
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว  
ลดภาวะโลกร้อน  
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลหนองพยอม 

- - - - 

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ
ประชาชนท่ัวไป 
และบุคลากร
ข้าราชการ 
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบล 
หนองพยอม (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 

- - - - 

มิติท่ี ๑ รวม ๒ มาตรการ  
๑ กิจกรรม ๓ โครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                       
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

๒. การ
บริหาร
ราชการ 
เพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - -  

๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๒.๒.๑ (๒) กิจกรรม 
“สร้างความโปร่งใส 
ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
๒.๒.๒ กิจกรรม  
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหา
พัสดุ” 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรม 
การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑ (๒) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการ
การมอบอ านาจอนุมตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๒) มอบอ านาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒.๓.๒ (๓) มาตรการ
การออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                       
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติิ 

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

 ๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแกห่น่วยงาน/
บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์

๒.๔.๒ กิจกรรมเชดิชู
เกียรติประชาชนผูม้ีจิต
สาธารณะ 
๒.๔.๓ กิจกรรมเชดิชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม  
“การจัดท าข้อตกลง 
การปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลต าบล 
หนองพยอม” 
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรมให้
ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาล
ต าบลหนองพยอม 
๒.๕.๒ (๒) มาตรการ  
“ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
๒.๕.๓ มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ 
เรื่องร้องเรียน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

มิติท่ี ๒ รวม ๗ มาตรการ  
๘ กิจกรรม ๑ โครงการ 

- - - -  

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                       
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท 
และการ 
มีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง 
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาล
ต าบลหนองพยอมให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
๓.๑.๒ มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ 
“จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ต าบลหนองพยอม” 
๓.๑.๓ (๒) โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการ 
จัดประชาคมแผนชุมชน 
๓.๒.๑ (๒) การด าเนิน 
งานศูนย์รับเรื่องราว 
ร้องทุกข์เทศบาลต าบล
หนองพยอม 
๓.๒.๓ กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

๓.๓ การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองพยอม 
๓.๓.๑ (๒) ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 
๓.๓.๑ (๓) การส่งเสริม
และสนบัสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

- 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                       
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

  ๓.๓.๒ มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง  
๓.๓.๓ กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ต าบลหนองพยอม 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๓ รวม ๕ มาตรการ  
๕ กิจกรรม ๒ โครงการ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

๔. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ 
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๒ (๑) กิจกรรม
ติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๒) มาตรการ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคมุภายใน
เทศบาลต าบล 
หนองพยอม 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่ว่นร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๒ กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่าย 
เงินให้ประชาชนได้
ทราบ 
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 
๔.๒.๓ (๒) โครงการ
อบรมกรรมการตรวจ
การจ้าง 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

๔.๓ การส่งเสรมิ
บทบาทการตรวจ 
สอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๔.๔ เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการ 
เฝ้าระวังการคอรร์ัปชัน
โดยภาคประชาชน 
๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมการ
ติดป้ายประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจรติ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๔ รวม ๒ มาตรการ  
๕ กิจกรรม ๑ โครงการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  



 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                      ๑ 

 

ส่วนที่ ๓ 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขประชาชนในท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร  
ไปสู่ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใด ๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ 
ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้น ๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างาน  
สูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรื อคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างาน
ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เ อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและ 
ผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงาน  
มุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส มีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักการแห่งธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลหนองพยอม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ และต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  ๓.๔ เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
  ๖.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  ๖.๓ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  ๖.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง 
และเกิดความเหมาะสม 
  ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  ๖.๖ วัดและประเมินผลโครงการฯ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง ในวันพระ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
  ๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  ๑๐.๓ ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ  
ต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลต าบลหนองพยอม ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงามทั้งกาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลหนองพยอมประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอมเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน 
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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  ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองพยอม” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ เทศบาลต าบลหนองพยอม ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบการได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ 
สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, 
ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี อัธยาศัยและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทาง  
การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ  
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลต าบลควร 
น าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลหนองพยอมได้จัดท ามาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองพยอม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุาย
การเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ 
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลหนองพยอม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและ 
ต่อสังคมตามล าดับ 
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  ๓.๕ เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองพยอม เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหนองพยอม เปิดเผย  
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้ และร่วมติดตาม ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส  
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ (ประชาสัมพันธ์) และงานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลหนองพยอม 
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  ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น 
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ  
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้  
ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึง  
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือ  
น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไก
ส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
เทศบาลต าบลหนองพยอม จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา 
ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า 
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองพยอมให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ๖.๒ จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.๓ ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๖.๔ จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.๕ แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ (ประชาสัมพันธ์) ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองพยอม 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Changed) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว  
และหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิว  
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลหนองพยอม
จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลหนองพยอม ประจ าปี ๒๕๖๑” 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) และ
ร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบล
หนองพยอม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่า  
ในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 
  ๓.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในต าบลหนองพยอม 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุล  
เพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จ านวน ๒๐๐ ต้น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม ้
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  ๖.๓ ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  ๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองพยอม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๒ ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  ๑๐.๓ ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๔ ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ  
ร่มรื่นในชุมชน 
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 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และบุคลากร
ข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองพยอม (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหา 
ที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุกจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ  
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลต าบล (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
  เทศบาลต าบลหนองพยอมพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองพยอม (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ  
เป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบ  
ต่อตัวเองในการกระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

๔. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนต าบลหนองพยอม   จ านวน  ๕๐  คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนต าบลเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  ๕.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  ๕.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
  ๕.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง 
ทุกรูปแบบ 
  ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ 
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์  รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
และประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ 
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ทางทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน  
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ 
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่ นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้  
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน  
ในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน  
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
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ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริม  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
  ๔.๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ป ี

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  ๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
    - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
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   - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่ 
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้ บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ที่ก าหนดการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ 
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ เตรส มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ 
ของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย 
  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดับที่นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
  ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือค าสั่งใดแต่งตั้งให้นายกเทศมนตรีเป็น
กรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
นายกเทศมนตรีในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 
  อ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจ ะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี  
ในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบหมายอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็น
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หนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือ 
รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 
  การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสามต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและกรอบ
นโยบายที่นายกเทศมนตรีก าหนดไว้ 
  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่ อนไขขั้นตอน 
ที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  ๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วย 
  - นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 
  - นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
  - ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล 
  - ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน รับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  ๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
    - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ  
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลหนองพะยอมได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ  
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส  
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
หนองพยอม โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลต าบลหนองพยอมที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
ต าบลหนองพยอม เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่  
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ต าบลหนองพยอม รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันพนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม ทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลต าบลหนองพยอมเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลงวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม – เมษายน  และกันยายน – ตุลาคม 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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  ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
  ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
  ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์กับประชาชน  
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 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติง านและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบล
หนองพยอมจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลหนองพยอมให้สั้นลง 
  ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองพยอม 
  ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
  ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองพะยอม 
  ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
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สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านักในเทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
  ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหนองพยอมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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  ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับ  
ให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอมภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองพยอม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้งมอบหมายคณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  ๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรี  
ก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่าที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น  
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
  ๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ให้กับรองนายกเทศมนตรี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลหนองพยอมมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรี  
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่  
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ  
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้ 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา  ๔๘ (๒) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ 
ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรี 
มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ  
ของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบายและมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับ  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึ งจ าเป็นต้อง 
มีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  ๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็ฯเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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๔. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
  ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
    - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
  ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ  
มีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชน และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์  
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน า 
ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน 
ทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็ก และเยาวชนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
  ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณะชน
ต่อไป 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

๔. เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
   - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
   - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
  ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลการในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดดัชนี
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองพยอม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                      ๓๒ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                      ๓๓ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการ  
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือใหก้ารปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๓.๒ เพ่ือใหห้น่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  ๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
  เทศบาลต าบลหนองพะยอม  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าว บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  ๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
  ๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  ๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  ๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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  ๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๑) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
  ๒) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  ๓) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  ๔) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
  ๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล  
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
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  ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๒. หลกัการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลหนองพยอมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม เนื่องจากเห็นความส าคัญ  
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลหนองพยอม  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและ  
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., 
จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลหนองพยอมยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ  
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่  
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง 
สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลด าเนินการทางวินัย 
และมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จั งหวัดที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม เพ่ือความโปร่งใส
และปูองกันการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือใหเ้ป็นมาตรการการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง ให้ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๖.๒ ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เทศบาลต าบลหนองพยอมมีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
  ๑๐.๒ เทศบาลต าบลหนองพยอมมีความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ก ากับ  
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม  
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ในแง่ของ 
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ 
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  
ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองพยอม จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอมจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองพยอมจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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  ๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียน กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลหนองพยอม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ  
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลหนองพยอม 
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองพยอมขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการ  
ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
  ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองพะยอม 
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
หนองพยอมให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลหนองพยอมตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองพยอม โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรา “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองพยอมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน 
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลหนองพยอมจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
หนองพยอมให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลหนองพะยอมโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
งานธุรการ (ประชาสัมพันธ์) ส านักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
  ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
หนองพยอม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองพยอม  จ านวน ๑ แห่ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองพยอม (ภายในศูนย์บริการเทศบาลต าบลหนองพยอม) 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 
  ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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  ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ (ประชาสัมพันธ์) ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
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  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรา “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืน ๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองพยอมจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลหนองพยอมได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  ๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภท
ขึ้นไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - แผนการด าเนินงาน 
  - แผนอัตราก าลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมสภา 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ (ประชาสัมพันธ์) ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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  ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ 
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรา “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองพยอม” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจั ดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืน ๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองพยอมจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ 
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลหนองพยอมได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มแีละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - รายการ TV ออนไลน์ ทีวีชาวบ้าน 
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
  - แผ่นพับ 
  - คู่มือบริการประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ (ประชาสัมพันธ์) ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก 
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้  
ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน  
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลหนองพยอม ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจน ถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ 
กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลต าบลหนองพยอม จึงจ าเป็น  
ต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง  
ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อ
การพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่อย่างโปร่งใส และยุติธรรม 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองพะยอมให้ประชาชนได้รับทราบ  
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
หนองพยอมอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๓.๔ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  ๓.๕ เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
  ๓.๖ เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชน และประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลหนองพยอมให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
  ๔.๑ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลหนองพยอมและคู่มือการให้บริการประชาชน 
  ๔.๒ จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๔.๓ จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
  ๔.๔ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  ๔.๕ ปูายประชาสัมพันธ์ 
  ๔.๖ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๗ เสียงตามสาย 
  ๔.๘ อ่ืน ๆ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ ด าเนินการประชุม 
  ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
  ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ (ประชาสัมพันธ์) ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองพยอม ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอมเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลหนองพยอมและมีความพึงพอใจ
ในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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  ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลหนองพยอมได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล ประจ าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ 
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองพยอมจึงได้จัด 
ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน  
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน ประชุมประชาคม
ทุกระดับ 
  ๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
  ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  ๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคมทุกระดับ จ านวน ๑๑ ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองพยอม ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ ประสานชุมชนก าหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น 
  ๖.๓ ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
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  ๖.๕ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  ๖.๖ จัดประชุมประชาคมตามตารางท่ีก าหนด 
  ๖.๗ ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๐.๒ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  ๑๐.๓ ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๑๐.๔ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  ๑๐.๕ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  ๑๐.๖ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลหนองพยอม 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเปูาหมาย  
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลหนองพะยอมจึงมีการจัดตั้งศูนย์ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ร าคาญหรือ  
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ  
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได ้

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๖.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
  ๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๗.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๘๔-๕๐๖๑ โทรสารหมายเลข ๐-๕๖๘๔-๕๐๖๑ ต่อ ๑๑๕ 
    ๗.๓ ทางเว็บไซต์ 
  ๗.๔ ทางไปรษณีย์ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน 
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๑๐.๓ แจ้งแผนการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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  ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง 
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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  ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองพยอม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  
มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลต าบลหนองพยอม โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอมขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ 
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอมและแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลต าบลหนองพยอมให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม เทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม บางต าแหน่งในปัจจุบัน 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ที่ก าหนด 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                      ๕๕ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเป็นองค์กร
ในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลหนองพยอม 
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาลด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลหนองพยอม จึงได้จัดท าโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย 

๔. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

๕. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
  ๖.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๖.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
  ๖.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๖.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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๑. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง สามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุก  
ภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบัน
และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชน  
ในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

๔. เป้าหมาย 
  ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ ประชุมผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
  ๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน 
  ๕.๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
  ๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชน คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลาน สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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  ๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่เทศบาลต าบลหนองพยอมได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลหนองพะยอมอย่างแข็งขันส าหรับ
การท างานของเทศบาลต าบลหนองพยอมได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเส ริม
กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการปูองกันการทุจริตในเทศบาล
นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 

๕. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลหนองพยอม
อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลหนองพยอมได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้  
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลหนองพยอมในหลาย ๆ ส่วน เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  ๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้ วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดและกองคลัง เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
หนองพยอม 
  ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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  ๓.๓.๓ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้  
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล
ต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลต าบลหนองพยอม จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอมขึ้น 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม มีการขับเคลื่อนอย่าง 
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ของเทศบาลต าบลหนองพยอมและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบล
หนองพยอม 
  ๓.๓ เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  ๖.๒ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  ๖.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๑๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 
   (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   ๒  คน 
   (๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒  คน 
   (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒  คน 
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   (๔) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (๕) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (๖) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
    ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม ปีละ ๒ ครั้ง 
เป็นอย่างน้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลหนองพยอมทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลหนองพะยอม 
    ๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองพยอมส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
    ๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลต าบลหนองพยอมมอบหมาย 
  ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๖.๗ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  ๖.๘ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลหนองพยอมพร้อมตัวชี้วัด 
  ๖.๙ การติดตามและประเมินผล 
  ๖.๑๐ การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 

๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ 
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตาม  
ที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้าน  
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด  
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว การควบคุม สอบทาน และการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  
  เทศบาลต าบลหนองพยอม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ  
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลหนองพยอมข้ึน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย 
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
  ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ  
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๔. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลหนองพยอมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
  ๖.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๖.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  ๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  ๑๐.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  ๑๐.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่วางไว ้
  ๑๐.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

๑๑. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๑.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  ๑๑.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
  ๑๑.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  ๑๑.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  ๑๑.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาลต าบลหนองพยอม ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกัน และลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วย 
รับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ 
มติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง  
ไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  ๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองพยอม 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
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  ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองพยอม รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลหนองพยอม ประชุม
พิจารณาและประเมนิผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
  ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน  
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างาน มีกระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทาง  
การคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข  
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองพยอม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน  
สิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลหนองพยอมเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลหนองพยอมจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจั ดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน 
ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้  
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การ
บริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลหนองพยอม 
  ๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองพยอมให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

๔. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  ๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้ 
มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลหนองพยอมให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกต้อง 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ผลลัพธ ์
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลหนองพยอม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ  
ที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ 
ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์การอุตสาหกรรม 
ปุาไม้หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอมเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับ
ได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๔. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  ๖.๓ ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ผลลัพธ ์
  คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
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 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลหนองพยอมได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน  
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองพยอมจึงได้มีการจัดส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  ๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองพยอม  จ านวน ๑๒ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในเทศบาลต าบลหนองพยอมและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
  ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน  
ที่รับผิดชอบ 
  ๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองพยอม 
  ๖.๔ งานบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลหนองพยอมทราบ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  ๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ 
  ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
  ๑๐.๔ ตัวชี้วัด จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองพยอม ไม่น้อยกว่าจ านวน ๑๐ ราย 
ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชน  
เกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

๓. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
  ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
  ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชัน 
ในระดับเทศบาล 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็น  
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย  
ในการขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
และในต าบลต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
  ๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุ 
  ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก เทศบาลต าบลหนองพยอม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
       เทศบาล ต าบลหนองพยอม        
  องค์การบริหารส่วนต าบล    ขนาด     

2. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 6   ถนน  - ต าบล หนองพยอม อ าเภอ ตะพานหิน  
จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110   โทรศัพท ์ 056-845061  โทรสาร   056-845061 ตอ่ 
115    
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.npy.go.th       

3. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6,824   คน     2,200  ครัวเรือน 

4. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  67.40  ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม  11 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

5. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  34,895,187.72   บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน    9,957,870.-   บาท 

6. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 44,767,827.96 บาท 

7. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน     33    คน 

8. สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน    12    คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 135  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน นายพิทักษ์  สระทองพิมพ์        
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       
     สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 99  หมู่ที่ 6  ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110            
 โทรศัพท์    056-845061   โทรสาร  056-845061 ตอ่ 115  
 โทรศัพท์มือถือ      081-9539701  E-mail    Phitak2007@hotmail.com   
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ส่วนที่ 2 ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย () ในช่อง 
ที่มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระส าคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน 
การทุจริต 
        - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา และพนักงานของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย  
() 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
() 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส
และตรวจสอบได้  
() 5) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  
() 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ
บรรยากาศในการท างาน  
() 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  
() 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  
() 9) มีการถา่ยทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม  
และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ  
() 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงาน
เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

() 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย 
ต่อสังคมโดยรวม  
() 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน   12  ข้อ    ระดับคะแนน  5  

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 

( - ) 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        - มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน 
การทุจริต”              
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    2    ข้อ    ระดับคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(7 ข้อ) 

4 
(5-6 ข้อ) 

3 
(3-4 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        - มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(    ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
() 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

() 4) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(   ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อ
วัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย   
 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    2   ข้อ    ระดับคะแนน 2  

 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
          -     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(    )  เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน....-...โครงการ   ระดับคะแนน ๐  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการดังนี้ 
        - กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองพยอม        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
() 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    2    ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
          -    
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(    ) ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน...-..โครงการ    ระดับคะแนน ๐  
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
ต าบลหนองพยอม (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
() 2) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(   ) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    1    ข้อ    ระดับคะแนน 3  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
   -     
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน      -   ข้อ    ระดับคะแนน 0  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
   -     
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(    ) สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน -      โครงการ    ระดับคะแนน ๐  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4 ข้อ) 
4 

(3 ข้อ) 
3 

(2 ข้อ) 
2 

(1 ข้อ) 
0 

 ( - ) 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
      - กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
() 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
() 3) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
(   ) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .........3.........ข้อ    ระดับคะแนน…………4……………. 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       - มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
       - กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น
อย่างดี 
()   2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส 
(   )   3) การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

(   )   4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา
ให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม  
()   5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่
เหมาะสม 
()   6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป
สถานบันเทิง หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ 
() 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
() 8) การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
() 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
มิชอบเพ่ือผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
(   ) 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์
อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    7    ข้อ    ระดับคะแนน  4  

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 
4 

(4 ข้อ) 
3 

(3 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       - กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์  
ไม่มีประสิทธิภาพ 
(   )   2) การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
()   3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ าเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
()   4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
(   )   5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 
4 

(4 ข้อ) 
3 

(3 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 

()   6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    4    ข้อ    ระดับคะแนน 4  

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
                                  -    
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(   )   2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
(   )   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง 
(   )   4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(   )   5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(   )   6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการ 
(   )   7) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
(   )   8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
(   )   9) ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง 
(   )   10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
(   )   11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(   )   12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน     -     ข้อ    ระดับคะแนน ๐  
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 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ 
ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       - กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       - โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
(   )  2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
(   )  3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
          - มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
          - มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
          - มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
( ) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย 
() 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง  
ไม่ผิดพลาด 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  3 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
   -     
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน      - โครงการ    ระดับคะแนน 0  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        - กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน     ๑  โครงการ    ระดับคะแนน ๕  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        - กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    ๑  โครงการ    ระดับคะแนน ๕  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

10 
(3 ข้อ) 

8 
(2 ข้อ) 

6 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ” 
         - กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลหนองพยอม 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
()   2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
()   3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน     3 ข้อ ระดับคะแนน   10  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        - กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองพยอม 
        - มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ 
และองค์กรอิสระ”       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(   )   2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน      ๑  ข้อ    ระดับคะแนน        3          
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       - มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
()   2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
()   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน       ๓      ข้อ    ระดับคะแนน   ๕  
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน     
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 
4 

(4ข้อ) 
3 

(3ข้อ) 
2 

(2ข้อ) 
1 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล 
หนองพยอมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
() 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
() 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่  
(   ) 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ  
() 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท า
การของหน่วยงาน 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน     4  ข้อ    ระดับคะแนน    4  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา  การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
          - มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
() 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ    
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

() 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน  
(   ) 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .........3.........ข้อ    ระดับคะแนน 4  

 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลหนองพยอม” 
        - โครงการสื่อประชาสัมพันธ์      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน   1   โครงการ    ระดับคะแนน   5  
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิ
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
         - การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบล 
หนองพยอม        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) จัดประชาคม 
(   ) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
() 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน      2     ข้อ    ระดับคะแนน   4  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
    -     
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน  
(   ) 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน  
(   ) 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย  
(   ) 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน      -       ข้อ    ระดับคะแนน   ๐  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12ข้อ) 
4 

(8-9ข้อ) 
3 

(6-7ข้อ) 
2 

(4-5ข้อ) 
1 

(1-3ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล 
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์รับทราบ        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
(   ) 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง 
() 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ  
() 4) มีมาตรการที่ต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน  
() 5) การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน  
(   ) 6) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  
(   ) 7) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
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(   ) 8) การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
การจัดซื้อ - จัดจ้าง                          
(   ) 9) การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ให้ผู้ร้องทราบ  
(   ) 10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
(   ) 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต  
(   )  12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน     4  ข้อ    ระดับคะแนน 2  

 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  
การจัดท างบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
 - มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองพยอม 
          - ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 
         -  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
() 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
() 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
() 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ........4.........ข้อ    ระดับคะแนน………5………….. 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานจ้าง        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน.......1.....โครงการ    ระดับคะแนน…………5……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                           
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
          - กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
ต าบลหนองพยอม     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
() 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
() 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    3  ข้อ    ระดับคะแนน 5   
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
          รวม 45 คะแนน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้          
ผู้ก ากับดูแล  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
                                          -    
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )  1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่าง
เป็นอิสระ  
(   ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  - ข้อ    ระดับคะแนน ๐  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
         - มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล 
ต าบลหนองพยอม       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
() 2) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
(   ) 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    1 ข้อ    ระดับคะแนน 3  
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 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
                                      -     
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
(   ) 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน      - ข้อ    ระดับคะแนน   ๐  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้ทราบ  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (   ) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 () 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    1 ข้อ    ระดับคะแนน   3  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การจัดหาพัสดุ                                      
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        - กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
        - โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ 
(   ) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
() 3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอน
ให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน    2 ข้อ    ระดับคะแนน   4  

 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน   1    โครงการ    ระดับคะแนน 5  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
   -     
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 

  




