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สวนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค
สำคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี ้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

 
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
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เจาหนาท่ีเพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทำใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปล่ียนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป  2558  ไดลำดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนให เห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก าร จั ด ต้ั งอ งค ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานท่ีไมได
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บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)          
เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  

4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการ           
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

4. เปาหมาย 
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 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสราง
สังคมท่ีไมทนตอ
การทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร า ง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้ ง ข า ร า ช ก า ร
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝ า ย ป ร ะ จ ำ ข อ ง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.1.1 (๑) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับคณะ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย
1.1.1 (๒) โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  
1.1.1 (3) กิจกรรมอบรม
เก่ียวกับกฎหมายระเบียบที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการของเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย 
1.1.1 (4) มาตรการประชุม
ของคณะผูบริหารรวมกับ
หัวหนาสวนราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางทุกเดือน  
1.1.1 (5) มาตรการใหทุก
สวนราชการจัดประชุมติดตาม
งานที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคบับัญชาทุกเดือน 
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต” 
1.1.2 (3) โครงการการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1.2 (4) มาตรการให
พนักงานเทศบาลและ
เจาหนาที่เทศบาลทุกคน ตอง
ติดปายชื่อและตำแหนงขณะ
ปฏิบัติราชการ 
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู 
เร่ือง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบคุลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทำ
คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน” 
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งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.2 การสราง

จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการอบรม            
ใหความรูกฎหมายแก
ประชาชน 
1.2.2 (1)สงเสริมโครงการ
ปลูกปาชุมชน 
 1.2.2 (2) อบรมปลูก
จิตสำนึกรักษปาชุมชน 
1.2.2 (3) โครงการรณรงค
การคัดแยกขยะในตำบล 
 1.2.2 (4) โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสำนึกอนุรักษสิ่งแวดลอม 
1.2.3 (1) โครงการฝกอบรม
การทำเกษตรทฤษฎีใหม  
1.2.3 (2) โครงการสงเสริม 
สนับสนุนการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
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 1.3 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) กิจกรรมการเลา
นิทานคุณ ธรรมสอนใจของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย 
1.3.1 (2 ) โค ร ง ก า รส ร า ง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหกับเด็ก            
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย (กิจกรรม   
“โตไปไมโกง”) 
1.3.2 (1) กิจกรรมการจัดทำ
สมุดบันทึกความดีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
คำปาหลาย 
1.3.3 (1) โครงการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่ งแวดลอมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย 
1.3.3 (2) โครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสงัคมใหกับเด็ก            
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย 
(กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 1 รวม 5 มาตรการ 2 กิจกรรม 
13 โครงการ 

835,000 805,000 55,000 350,000  

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

2.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงตอตานการทุจริต 
ของผูบริหารเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย 
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งบประมาณ
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งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.2 มาตรการสราง           

ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสัง่
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหัวหนาสวนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.1 (4) กิจกรรม“จัดแผน
อัตรากำลัง 3 ป ” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) กิจกรรม“เผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – 
จัดจาง” 
2.2.2 (5) มาตรการควบคมุ
เบิกจายและจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน 
2.2.3 (1) กิจกรรม“การ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ” 
2.2.3 (2) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 
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- 
 
 
- 
 
- 
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- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาที่        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อำนาจของนายกเทศมนตรี
ตำบลคำปาหลาย 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 
 

- 
 
- 
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- 
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- 
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- 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.3.2 (3) มาตรการมอบ
อำนาจเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
2 .3 .2  (4 ) ม าตรการการ             
ออกค ำสั่ งม อบห ม าย ขอ ง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บคุคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.4.1 (1) กิจกรรม“สำรวจ
ขอมูลการเสนอ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ” 
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบ
รางวัลพอ-แมดีเดน 
2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชู
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2.4.2 (2) กิจกรรมยกยองและ
เชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน 
องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย”  
2.5.2 (1) กิจกรรมใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ 
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย 
2.5.2 (2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”    
2.5.3 (1) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
รองเรียน”    
2.5.3 (2) มาตรการ 
“ดำเนินการเก่ียวกับเร่ือง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  
วาทุจริตและปฏิบัติราชการ              
ตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ” 
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มิติที2่ รวม 11 มาตรการ 16 กิจกรรม 
1โครงการ 

 

- - - -  



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “การ
ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย” 
3.1.1 (3) กิจกรรม“อบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (๑) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล และการ
รับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง”   
3.1.2 (2) โครงการจัดทำ
เว็บไซตประชาสัมพันธการ
บริหารงานของเทศบาล 
3.1.3 (1) มาตรการ“จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถงึ
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย” 
3.1.3 (2) โครงการการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
3.1.3 (3) โครงการจัดทำสื่อ
และวารสารประชาสัมพันธ
เทศบาล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

40,000 
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15,000 
 

30,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

40,000 
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15,000 
 

30,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

15,000 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

15,000 
 
- 

 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัดทำ
ประชาคมหมูบาน  
3.2.1 (2) สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 
3.2.1 (3) กิจกรรมการ
ดำเนินงานศนูยรับเร่ืองราวรอง
ทุกขเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
3.2.2 (1) มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง
รองเรียน  
3.2.3 (1) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรำคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 
 
 
 

35,000 
 

15,000 
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35,000 
 

15,000 
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 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม 
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย 
3.3.1 (2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตำบลประจำป 
3.3.1 (3) กิจกรรมการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแตงต้ัง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติท่ี 3 รวม 7 มาตรการ 8 กิจกรรม 
5 โครงการ 

135,000 135,000 65,000 65,000  

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

4.1.1 (1) กิจกรรมการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ประจำปงบประมาณ 
2561 - 2564 
4.1.1 (2) กิจกรรมการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให         
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได 

4.2.1 (1) มาตรการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย 
และการใชประโยชนทรัพยสิน
ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง
จากตัวแทนประชาคม 
4.2.3 (2) กิจกรรมการอบรม
กรรมการตรวจการจาง 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น แกผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
4.3.1 (2) การประชุมสภา 
เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
4.3.1 (3) กิจกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติด
ปายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต 
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 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๕ 

สวนที่ 3 

 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.1  

1. ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนหัวใจท่ีสำคัญของการพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาซึ่งถามีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยมากเทาใด ก็จะทำใหองคกรเจริญกาวหนามากย่ิงข้ึนเทาน้ัน ดังน้ัน แนวทางหน่ึงท่ีจะชวยใหการพัฒนาองคกร 
ในดานตาง ๆ เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน ใหไดรับ
ความรู ความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ ภายใตกรอบของระเบียบและขอกฎหมายท่ีกำหนด และจัดอบรมใหความรูความเขาใจกับ
พนักงานและลูกจางในการทำงานสามารถนำความรูท่ีไดมาใชปฏิบัติงานภายในองคกรและพ้ืนท่ีชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากน้ันยังนำบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสรางประสบการณและใหบุคลากรเกิดการ
เรียนรูจากสถานท่ีจริง สามารถนำความรูและประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และพัฒนา
องคกรใหเจริญกาวหนามากย่ิงข้ึน เทศบาลตำบลตำบลคำปาหลาย เปนองคกรหน่ึงท่ีไดเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกลาวเปน
อยางย่ิง จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู ประสบการณ ในการปฏิบัติงานใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
 2.  เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ปฏิบัติงานได ถูกตองตรงตามระเบียบและขอ
กฎหมายและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 3. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เปดโลกทัศนและวิสัยทัศน อันจะเปนเครื่องมือท่ีใช
ในการบริหารและปฏิบัติงานในองคกร และไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ตลอดจนขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน 
 4. เพ่ือใหพนักงานเทศบาล เกิดความรักความสามัคคีภายในหนวยงาน 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.จัดใหมีการอบรมใหความรู  

2. ศึกษาดูงานตามกำหนดการ  
3. กิจกรรมสัมพันธ  
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๖ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ 
 300,000 บาท ตอป  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ไดรับความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ภายใตกรอบของ
ระเบียบและขอกฎหมายท่ีกำหนด และนำความรูท่ีไดมาพัฒนาองคกรและพ้ืนท่ีชุมชน  

2. สามารถนำความรูท่ีไดรับมาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน ทัศนคติ และมีความคิดสรางสรรคในการทำงานเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนไดดีย่ิงข้ึน  

3. สามารถนำความรูท่ีไดมาสรางสัมพันธภาพท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดการรวมมือรวมใจกันทำงานดวยความรัก ความ
สามัคคี เอ้ืออาทรตอกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีของตนเองและองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๗ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.1  

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี เทศบาล
ตำบลคำปาหลาย เปนองคกรหนวยงานราชการ มีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน จึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีตอง
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปจจุบัน และ
มีทัศนคติท่ีเอ้ือตอการบริการประชาชน รวมท้ังทบทวนกฎหมาย ระเบียบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน อันจะทำใหการบริหาร
ราชการมีความยืดหยุน มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบและประเมินผลไดอยางเปนระบบและเปนธรรม อีกท้ังตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ไดวางกรอบการบริหารราชการแผนดินแนวใหม 
ความวา การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน   

ดังน้ัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว เพ่ือกระตุนใหเกิดการสรางวัฒนธรรมในการปฏิบั ติงานท่ีดีในองคกร                   
การทำงานรวมกันเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ 
และเพ่ือเปนการปลดปลอยพลังความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย ในทุกระดับใหรวมกันคิดและพัฒนาสรางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในเทศบาลใหดีข้ึน เทศบาล
ตำบลคำปาหลาย จึงจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง ของเทศบาลตำบลคำปาหลายข้ึน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเทศบาลทุกตำแหนงใหมีประสิทธิภาพ
พรอมบริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนด  

3.2 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพ่ือการแกไขปญหาการพัฒนางาน การปรับปรุง 
และการทำงานเปนทีม  

3.3 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดพัฒนาทัศนคติท่ีดี ปลูกฝงจิตสำนึกท้ังตอองคกร ตอผูอ่ืน ตอตนเอง และสาธารณะ เพ่ือมุง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ เสียสละประโยชน สวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม  

3.4 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเขาใจในบทบาทหนาท่ีตนเองตอการพัฒนาทองถ่ิน  
3.5 เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรของเทศบาล 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

6.2 ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร  
6.3 ประชาสัมพันธการสมัครเขารับการอบรมตามโครงการฯ  
6.4 แตงต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของและสำรวจเสนทาง สถานท่ีจัดอบรมฯ  
6.5 นำคณะเขารับการฝกอบรม ตามสถานท่ี วัน เวลาท่ีกำหนด  
6.6 สรุปและประเมินผลการฝกอบรมกอนและหลังการดำเนินโครงการ (โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเขารับการฝกอบรมตามโครงการ)  
6.7 รายงานผลการฝกอบรมตามโครงการ 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๘ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ 
 300,000 บาท ตอป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารับการอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนด  

10.2 ผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพ่ือการแกไขปญหา การพัฒนางาน การปรับปรุง และ
การทำงานเปนทีม  

10.3 ผูเขาอบรมไดพัฒนาทัศนคติท่ีดี ปลูกฝงจิตสำนึกท้ังตอองคกร ตอผูอ่ืน ตอตนเอง และสาธารณะ เพ่ือมุงปฏิบัติ
หนาท่ีราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ เสียสละประโยชนสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม  

10.4 ผูเขาอบรมไดสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตนเองตอการพัฒนาทองถ่ิน  
10.5 ผูเขารับการอบรบไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๙ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการของ 
                     เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐจะตอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตอง ความเปนธรรม คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลเปนสำคัญ และมีความรู
ความเขาใจในระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ประกอบกับตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ                 
ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกำหนดให 
ทุกสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได อีกท้ังนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ไดกำหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล  
 เพ่ือเปนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จึงควรมุงเนนถึงการเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหกับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ใหยึดม่ันใน
หลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา คำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง ควบคูกับการสงเสริมและ
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ซึ่งจะทำใหขาราชการและเจาหนาท่ี
ของรัฐปฏิบัติราชการไดถูกตองและเหมาะสม ตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวของ มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและประชาชน  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดเล็งเห็นความสำคัญ
ในประเด็นดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการอบรมเก่ียวกับกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีความรูความเขาใจ

ระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวของเพ่ิมข้ึน    
3.2 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในสังกัดของเทศบาลตำบลคำปาหลาย สามารถนำระเบียบและ

กฎหมายไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือเสรมิสรางจิตสำนึกและคานิยมท่ีดีใหกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตำบลคำ
ปาหลาย ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ คุณธรรมจริยธรรม ความคุมคา คำนึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนสำคัญ รวมท้ังสรางความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน   

3.4 เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาลและตัวพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเอง                
จากการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบอันเน่ืองมาจากการไมมีความรูความเขาใจในขอบเขตหนาท่ีและข้ันตอนการปฏิบัติงานราชการ         
ท่ีถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการฝกอบรม 
6.2 เสนอโครงการใหผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานงานติดตอวิทยากรเพ่ือใหความรูแกผูเขารับการอบรม 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๐ 

6.4 จัดทำหนังสือแจงพนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  เพ่ือเขารวมอบรม 
6.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการอบรม 
6.6 จัดเตรียมสถานท่ีในการอบรม 
6.7 ทำแบบประเมินโครงการฯ กอนและหลังการอบรม 
6.8 สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 พนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีความรูความเขาใจระเบียบและ

กฎหมายในการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวของเพ่ิมข้ึน    
10.2 พนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตำบลคำปาหลาย สามารถนำระเบียบและกฎหมายไป

ใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 10.3 มีการเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมท่ีดีใหกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตำบล
คำปาหลาย ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ คุณธรรมจริยธรรม ความคุมคา คำนึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนสำคัญ รวมท้ังสรางความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 

10.4 ลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาลและตัวพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเอง จากการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบอันเน่ืองมาจากการไมมีความรูความเขาใจในขอบเขตหนาท่ีและข้ันตอนการปฏิบัติงานราชการท่ีถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๑ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 4 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.1 

1. ช่ือมาตรการ : มาตรการประชุมของผูบริหารรวมกับหัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางทุกเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนเทศบาลท่ีมีภารกิจท่ีตองรับผิดชอบเปนจำนวนมาก จึงตองมีการจัดทำระบบติดตาม

งานของเทศบาล เพ่ือนำมาพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนในการทำงาน อีกท้ังยังเปน
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย ปลูกสรางจิตสำนึกของเจาหนาท่ีโดยผูบริหาร
ทองถ่ินจะมีมาตรการในการจัดประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจาง หัวหนาสวนราชการ ทุกเดือนโดยกำหนดวันท่ี1-10ของ
ทุกเดือน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใชในการติดตามผลการดำเนินงาน 
3.2 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดมีความคิดเห็น รวมตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
3.3 เพ่ือใหรวมกันแกปญหาและหาแนวทางในการดำเนินงาน 

  3.4 ปลูกสรางจิตสำนึกในการรักองคกรและประชาชนใหเกิดข้ึนกับเจาหนาท่ีของเทศบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจาง หัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหารทองถ่ิน ในปงบประมาณ 

 2561 - 2564 จำนวน 48 ครั้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ทุกสำนัก/กอง ภายในเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดทำหนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุม และเอกสารติดตามผลการดำเนินงานของแตละสำนัก/กอง              

เพ่ือใหไดรับทราบการดำเนินงานในแตละเดือนของการประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
มีจัดการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจาง หัวหนาสวนราชการ คณะผูบรหิารทองถ่ิน ในปงบประมาณ  

2561 - 2564 จำนวน 48 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 5 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.1 

1. ช่ือมาตรการ : มาตรการใหทุกสวนราชการจัดประชุมติดตามงานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาทุกเดือน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปจจุบันทุกสวนราชการแตละสำนักหรือกองจะมีภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนจำนวนมาก มีจำนวนเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบหลายราย ดังน้ัน จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีหัวหนาสวนราชการจะตองพบปะพูดคุยกับเจาหนาท่ีผูใตบังคับบัญชา เพ่ือให
ทราบถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติงาน เปนการเรงรัดผลการปฏิบัติงานใหรวดเร็วมากย่ิงข้ึน รวมท้ังใหโอวาทเพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใชในการติดตามผลการดำเนินงาน 
3.2 เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
3.3 เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหกับเจาหนาท่ีภายในองคกรใหเขาใจในบทบาทหนาท่ี และมีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย / ผลผลิต 
ในแตละสำนัก/กอง มีการจัดประชุมฯ ในปงบประมาณ 2561 - 2564 จำนวน 48 ครั้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 แตละสำนัก/กอง เชิญเจาหนาท่ีเขาประชุม 
6.2 จัดประชุม 
6.3 ทำรายงานการประชุมและรายงานผลใหนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
แตละสำนัก/กอง มีการจัดประชุมฯ ในปงบประมาณ 2561 - 2564 จำนวน 48 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๓ 

1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.2  

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลายไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลาย พ.ศ. 25๕๘ โดย

กำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 
ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ และมีหนาท่ีโดย
อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, 
ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเรว็มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง 
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากน้ี สำนักงาน ก.พ. ได
กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหนง
หนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี 
นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี  25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตำบลคำปาหลายควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับ
ใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตำบลคำปาหลายจึง
ไดจดัทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลาย” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝาย
การเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอัน
เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเปนสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตาม                  
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชน
ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลำดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๔ 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคน     
พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒ เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปดเผยเปนการท่ัวไปแก
สาธารณชน   ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ี
ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๕ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.2  

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) มุงสูการเปน

ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย               
ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตำบลคำปาหลายจึงได
กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความย่ังยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต                   
อาทิเชน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึก 
 ๖.๒ เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๖ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
 ขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ี เปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกขบำรุงสุข
และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ี
ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจางทุกคน เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำ
ทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ประกอบกับตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกำหนดให ทุกสวนราชการ 
และหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
ตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได อีกท้ังนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ไดกำหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล  
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำโครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใหมีจิต
สาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการรักษาวินัย ใหแก 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 3. เพ่ือใหความรูแก พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 4. เพ่ือให พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความ
สำนึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน
รวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. วิธีดำเนินการ 
5.1 ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการฝกอบรม 
5.2 เสนอโครงการใหผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.3 ประสานงานติดตอวิทยากรเพ่ือใหความรูแกผูเขารับการอบรม 
5.4 จัดทำหนังสือแจงพนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือเขารวมอบรม 
5.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการอบรม 
5.6 จัดเตรียมสถานท่ีในการอบรม 
5.7 ทำแบบประเมินโครงการฯ กอนและหลังการอบรม 
5.8 สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูบริหาร 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๗ 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ 
 35,000 บาท ตอป 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 หองประชุมเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารท่ัวไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 70 
 2. จำนวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๘ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 4 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.2 

1. ช่ือมาตรการ : มาตรการใหพนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีเทศบาลทุกคน ตองติดปายชื่อและตำแหนงขณะปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือใหประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการจากเทศบาลตำบลคำปาหลายไดทราบวามาติดตอราชการกับผูใด บุคคลใด

เปนผูใหบริการ เปนการปองกันการทุจริตในหนาท่ีราชการ และสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติหนาท่ี 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการทราบวาผูใดเปนผูใหบริการ 
3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย ทุกคน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
1. ประกาศใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย ติดปายชื่อในขณะปฏิบัติ

ราชการ 
2. จัดทำปายชื่อและตำแหนง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  เบิกจายจากหมวดคาวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลายทุกคน ติดปายชื่อและตำแหนงขณะปฏิบัติ

ราชการ 
 

 

 

 
 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๒๙ 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.3  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
                     ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน
การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึง
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม
อำนาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      
ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงิน
หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จำกัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก
ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจในการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
บุคลากรในเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน 
ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เพ่ือใหพนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาล 
ตำบลคำปาหลาย 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีจิตสำนึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน              
มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๐ 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๑ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.3  

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและ
ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพ่ือนำ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสำคัญท่ีจะ
ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการ
เสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและ
ผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลคำปาหลายใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนำไปเปน  
องคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต         
คอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3. ตรวจสอบความถูกตอง 
 4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5. แจกจายใหบุคลากรเพ่ือนำไปปฏิบัติตอไป 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๒ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (4 ป) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๓ 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.2 / 1.2.1  

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูกฎหมายแกประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มาตรา 50(6)(7) ใหราษฎรไดรับ

การศึกษา อบรม และสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูพิการ และผูสูงอายุ ประกอบดับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)(10) เทศบาลมีอำนาจและหนาท่ี           
ในการจัดการศึกษา และสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส ท้ังน้ี เทศบาลตำบลตำบลคำปาหลาย มี
ภารกิจงานหลายดาน ท่ีจะตองใหความรู ความเขาใจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใชชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงมีความจำเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองสรางความเขาใจ ในภารกิจเหลาน้ันใหประชาชนไดรับทราบอยางถูกตองและตอเน่ือง โดยเฉพาะ              
ในเรื่องของสิ่งท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันท่ีมีความจำเปนตองนำมาปรับใชเพ่ือประโยชน และสามารถตอบสนองตอการ
ดำรงชีวิตไดอยางเปนสุข ก็คือ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเอง เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนตางๆ ใหเกิดข้ึนกับสังคมและคนรอบขาง 
สามารถสรางความสงบสุขไดอีกทางหน่ึง   

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมและเผยแพรความรูทางกฎหมายของเทศบาลตำบลคำปาหลาย โดยมุงถึงการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด งานนิติการ กอง
วิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการอบรมใหความรู
กฎหมายแกประชาชนข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเกี่ยวกับกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเปนการปองกัน           

มิใหประชาชนตกเปนเครื่องมือหรือเสียเปรียบทางกฎหมายแกบุคคลหรือกลุมคนท่ีคอยเอารัดเอาเปรียบประชาชนท่ีไมรู
กฎหมาย 

3.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนำความรูความเขาใจท่ีไดรับจากการอบรมไปเผยแพรใหแกคนในชุมชน               
เพ่ือเปนการพัฒนาชุมชนใหดำรงอยูอยางปกติสุข     
 3.3 เพ่ือเปนการรวมมือบูรณาการและสนับสนุนในการดำเนินการจากหนวยงานหรือสวนราชการท่ีมีความรูความ
ชำนาญและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายแกประชาชน พรอมตอบขอซักถามและ             
ใหคำปรึกษาปญหาขอกฎหมายแกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล , ผูนำชุมชนหรือตัวแทนหมูบาน  17  หมูบาน จำนวน 50 คน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 หองประชุมเทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.2 ประสานงานติดตอวิทยากรเพ่ือใหความรูแกผูเขารับการอบรม 
6.3 ทำหนังสือแจงสมาชิกสภาเทศบาล , ผูนำชุมชนหรือตัวแทนหมูบานเพ่ือเขารวมอบรม 
6.4 เตรียมวัสดุอุปกรณในการอบรม 
6.5 จัดเตรียมสถานท่ีในการอบรม 
6.6 ทำแบบประเมินโครงการ กอนและหลงัการอบรม 
6.7 สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูบริหาร 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๔ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเปนการปองกันมิใหประชาชน

ตกเปนเครื่องมือหรือเสียเปรียบทางกฎหมายแกบุคคลหรือกลุมคนท่ีคอยเอารัดเอาเปรียบประชาชนท่ีไมรูกฎหมาย 
10.2 ผู เขารับการอบรมสามารถนำความรูความเขาใจท่ีไดรับจากการอบรมไปเผยแพรใหแกคนในชุมชน               

เพ่ือเปนการพัฒนาชุมชนใหดำรงอยูอยางปกติสุข     
 10.3 มีความรวมมือบูรณาการและสนับสนุนในการดำเนินการจากหนวยงานหรือสวนราชการท่ีมีความรูความ
ชำนาญและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายแกประชาชน พรอมตอบขอซักถามและ             
ใหคำปรึกษาปญหาขอกฎหมายแกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๕ 

1.2.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.2 / 1.2.2  

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมโครงการปลูกปาชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจำนวนมาก แตจากการท่ีมีการลักลอบตัดไมท่ีผิดกฎหมาย

เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทำใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจำนวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จึงไดทำการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม กันเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ พระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานาประการ
ท่ีจะเพ่ิมปริมาณของปาไมในประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคงและย่ังยืน ซึ่งพระองคไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการ
ดำเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกปา ๓ อยาง เพ่ือประโยชน ๔ อยาง" ปลูกปา ๓ อยาง ไดแก ปาสำหรับไมใชสอย ปาสำหรับ
เปนไมผล และปาสำหรับเปนเชื้อเพลิง ประโยชน ๔ อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน พออยู
หมายถึงไมเศรษฐกิจปลูกไวทำท่ีอยูอาศัยและจำหนาย พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร พอใชหมายถึง
ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตนประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดสงเสริมโครงการปลูกปาชุมชน เพ่ือเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหหมูบานเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตำบล
คำปาหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ี
มีและลดภาวะโลกรอน 
 3.4 สงเสริมสนับสนุนใหหมูบานเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอนแก
ประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไมปาชุมชน จำนวน 100 ตน ตอป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ิน
เขารวมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 
 6.3 จัดหากลาไม พันธุไม เพ่ือใชในกิจกรรม 
 6.4 ดำเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามโดนสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๖ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000  บาทตอป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ทำใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.2 ทำใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
 10.3 ทำใหประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.4 ทำใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๗ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 1 /1.2 / 1.2.2  

1. ช่ือโครงการ : อบรมปลูกจิตสำนึกรักษปาชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
  การปลูกปาเพ่ือทดแทนพ้ืนท่ีปาท่ีถูกทำลายของเยาวชนคนรุนใหม ไมเพียงชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาเทาน้ัน แตยังสรางจิตสำนึก
รักษปาชุมชนและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมยังเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหคงอยูอยางย่ังยืน การสรางความรักสามัคคีใน
หมูประชาชนและเยาวชนคนรุนใหมท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาและบริเวณใกลเคียง ในลักษณะของการสราง “รั้วลอมปา”สำหรับปา
บก เพ่ืออนาคตของลูกหลานสืบไป 
 

3. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ ปลู กจิตสำนึกภาคประชาชนเนนกลุม เยาวชน ให เข าใจพ้ืนฐานในการปกปองอนุรักษป าไม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ัง สิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดการดูแลรักษาดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน  
  ๓.๒ เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการรวมมือรวมใจกันฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดวยตนเอง  
        ๓.๓ เพ่ือใหเยาวชนรูจัก การประสานงาน บูรณาการ ในการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปนเปาหมายหลัก 
        ๔.๒ ครู อาจารย ประชาชน กำนัน ผูใหญบาน หมูบาน ชุมชน จิตอาสา ฯลฯ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีปาชุมชนภายในตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
  ๕.๑ กิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกระดับเยาวชน เพ่ือสรางองคความรูดานการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ  
  ๕.2 กิจกรรมฟนฟูปาเสื่อมโทรม ปาชุมชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 25,000  บาทตอป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เยาวชนเขามามีสวนรวมและไดรับการปลูกจิตสำนึกรักษปาและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑0.๒ กอใหเกิดแนวทางในการฟนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติดวยตนเอง 
 ๑0.๓ เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับภาคประชาชนกวางขวางข้ึน 
 
 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๘ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 1 /1.2 / 1.2.2  

1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ขยะมูลฝอยขยะหรือของเสีย แบงเปน มูลฝอยธรรมดาท่ัวไป ไดแก มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม 

พลาสติก ขวด แกว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ไดแก มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี สารเคมีกำจัดแมลง 
กากน้ำมัน หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่ใชแลว แหลงกำเนิดของเสียท่ีสำคัญ ไดแก ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ปญหาสิ่งแวดลอมเน่ืองจากขยะทุกวันน้ีคนไทยกวา 60 ลานคน สามารถสรางขยะไดมากถึง 14 ลานตันตอป แต
ความสามารถ ในการจดัเก็บขยะกลับมีไมถึง 70 % ของขยะท่ีเกิดข้ึน จึงทำใหเกิดปรมิาณมูลฝอยตกคาง ตามสถานท่ีตาง ๆ 
หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซึ่งไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาลกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม คือ 

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจงทำใหเกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
2. น้ำเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยท่ีตกคางบนพ้ืนเมื่อฝนตกจะเกิดน้ำเสียซึ่งไหลลงสูแมน้ำทำใหเกิดภาวะ 

มลพิษทางน้ำ 
3. แหลงพาหะนำโรค จากมูลฝอยตกคางบนพ้ืนจะเปนแหลงเพาะพันธุของหนูและแมลงวัน ซึ่งเปนพาหะ 

นำโรคติดตอทำใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4. เหตุรำคาญและความไมนาดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไมหมดทำใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 

เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงจัดทำโครงการรณรงคการคัดแยกขยะในตำบล และสงเสริมการลดปริมาณขยะ การท้ิง 
การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอยางถูกวิธีโดยมีจุดประสงค  เพ่ือใหประชาชนในตำบลคำปาหลาย มีความรูเกี่ยวกับขยะ
ประเภทตางๆ ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ   วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใชใหม  การกำจัดขยะ
อยางถูกวิธี รวมท้ังขยะในหมูบานมีปริมาณลดลง จากการท่ีประชาชนนำความรูท่ีไดไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากตนทาง 
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหประชาชนในตำบลคำปาหลาย มีความรูเกี่ยวกับขยะประเภทตางๆ ตลอดจนทราบถึงปญหาและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ    

2. เพ่ือใหมีความรูเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใชใหม 

3. เพ่ือใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธี 

4. เพ่ือใหชุมชนบริหารจัดการขยะดวยตนเอง 

5. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
1. เขียนโครงการเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธรับสมัครผูเขารวมอบรมตามโครงการโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม 
1. จัดฝกอบรม 1 วัน 
2.  ศึกษาดูงานท่ีเทศบาลเมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ 
3. จัดกิจกรรมเวทีประชาคม บานเปาหมายหมู 8  หมู 12 และหมู 13  
4. ประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๓๙ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000 บาท ตอป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. ประชาชนในตำบลคำปาหลาย มีความรูเกี่ยวกับขยะประเภทตางๆ ตลอดจนทราบถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิด

จากขยะ    
2. ประชาชนในตำบลคำปาหลาย มีความรูเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใชใหม 
3. ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธี 
4. ประชาชนในหมูบานเปาหมายเรียนรูในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 
5. ขยะในหมูบานมีปริมาณลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๐ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 4 มิติท่ี 1 /1.2 / 1.2.2  

1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสำนึกอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล 

สถานการณสภาพแวดลอมโลกในปจจุบันกำลังประสบปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทรุดโทรมถูกทำลายโดยการกระทำ
ของมนุษยเขาข้ันวิกฤตทวีความรุนแรง เชน ปญหาภาวะโลกรอน ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประกอบกับ นโยบายของรัฐบาลซึ่งมุงเนนการจัดการขยะมูลฝอยอยางย่ังยืน โดยสงเสริมการสรางจิตสำนึกใหประชาชนและ
เยาวชนเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณขยะและจัดการขยะภายในชุมชน เทศบาลตำบลคำปาหลาย โดยคณะผูบริหาร
เทศบาล ไดตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมุงเนนการสงเสริมการมีสวนรวม
การจัดการสิ่งแวดลอมของทุกภาคสวน ประกอบกับ ในวันท่ี 5 มิถุนายน ของทุกปเปนวันสิ่งแวดลอมโลก จึงสนับสนุนการจัด
โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสำนึกอนุรักษสิ่งแวดลอม ข้ึน เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนภายในเขตเทศบาลได
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยดำเนินการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ กระตุนจิตสำนึก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาขยะมูลฝอยสงเสริมการมีสวนรวมของทุก ภาคสวนในการลดปริมาณขยะ การใช
ประโยชนจากขยะมูลฝอย เชนการนำขยะอินทรียกลับมาใชใหม การจัดการขยะรีไซเคิล การใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการใชพลังงานตางๆอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหแกเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม เพ่ือใหประชาชนต่ืนตัวและรวมกันตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจกระตุนและสรางจติสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกและรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนและเยาวชน ใชบริการและสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมกันใชพลังงานตางๆ ภายในชีวิตประจำวันอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขปญหาขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกประเภทขยะกอนการ
กำจัด และนำขยะมูลฝอยบางสวนกลับมาใชใหม (Recycle) ในสถานศึกษาและชุมชน 

3.4 เพ่ือนำขยะอินทรียจากตลาดกลับมาใชประโยชน โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หมูบานท้ัง 17 หมูบาน 

4.2 สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก จำนวน 18 แหง 
4.3 สำนักงานเทศบาล 1 แหง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 5.1หมูบานภายในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5.2 สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 ประสานผูมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินงานตามโครงการ 
 6.3 ประชาสัมพันธการดำเนินงานตามโครงการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท ตอป 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัดทศบาล  เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง การจัดการสิ่งแวดลอมอยาง 
ย่ังยืน เชน การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๑ 

1.2.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏบิัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.2 / 1.2.3  

 

1.ช่ือโครงการ :โครงการฝกอบรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม 
 

 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 จากสภาพปญหาการเกษตรท่ีเกิดข้ึน ทำใหแนวคิดท่ีมุงแสวงหาทางออกใหแกสังคมในดานการเกษตร ไดมีทางเลือก
ใหมเกิดข้ึน ซึ่งปฏิเสธแนวคิดการทำการเกษตรแผนใหม แมวาเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเปนกระแสหลักของระบบ
การเกษตรของประเทศไทย แตแนวโนมของการทำการเกษตรกรรมดวยวิธีแบบน้ีกำลังเสื่อมโทรมลง สังเกตไดงายๆ ในชองทีวี
จานสีตางๆ เมื่อกอนจะมีโฆษณาผลิตภัณฑทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะปุยเคมี แตปจจุบันเปลี่ยนไปเปนปุยชีวภาพ ท่ี
อางอิงจากธรรมชาติมากข้ึน น่ันเพราะปจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกไดกลายเปนกระแสท่ีไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองมาจากความลมเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม และไดกอใหเกิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกัน 
เกษตรกรรมแบบทางเลือก ก็เปนท่ีสนใจของหนวยงานของรัฐ และเอกชนหลายองคกร 
 เกษตรทางเลือกเปนการทำการเกษตรอีกแบบหน่ึง ท่ีไมใชเกษตรเคมีดังท่ีใชกันอยูในปจจุบัน เปนการทำการเกษตรท่ี
เนนการใชปุยหมัก ปุยคอก และวัสดุคลุมดิน การผสมผสานการปลูกพืชและสัตว ลดการไถพรวนและงดเวนหรือลดการใช
สารเคมีสังเคราะห และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใหนอยลงจนถึงข้ันไมใชเลยเกษตรทางเลือกมีเปาหมายในการผลิตอาหารและ
ปจจัยท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิตมากกวาผลิตเพ่ือการสงออก เกษตรกรจึงไมตองว่ิงไปตามกระแสของตลาด อาหารท่ีผลิตไดก็
เปนอาหารท่ีมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกคาง เกษตรทางเลือกมีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยไม
เกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครวัสามารถทำงานรวมกันไดอยางมีความสุข และสามารถใชชีวิต
อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน ซึ่งปจจุบันเกษตรทางเลือกมีอยูหลายกลุม สวนใหญจะมีหลักการและวิธีการท่ีใกลเคียง
กัน แตจะมีความแตกตางกันบางตรงแนวคิด และวิธีปฏิบัติไปตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก 

1.  เกษตรผสมผสาน Integrated Farming หรือการทำเกษตรผสมผสาน มีความแตกตางจากการทำเกษตรหลายๆ 
อยางท่ีเรียกวา ไรนาสวนผสม หรือ Mixed Farming ตรงท่ีเกษตรผสมผสานมีการจัดการกิจกรรมการผลิตผสมผสานเกื้อกูลกัน
เพ่ือลดตนทุนการผลิต และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางสูงสุด 

2. เกษตรทฤษฎี ใหม  New Theory Agriculture เกษตรทฤษฎี ใหมมีแนวคิดและทฤษฎี ในการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการท่ีไดทรงคิด 
ดัดแปลงปรับปรุง และแกไขใหการพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

3. เกษตรอินทรีย คือ ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเสนใย ดวยความย่ังยืนท้ังทางสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยเนนหลักท่ีการปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพตอศักยภาพ ทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศการเกษตร เกษตร
อินทรียลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห 
               เทศบาลตำบลคำปาหลาย จัดทำโครงการฝกอบรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือแกปญหาเรื่องเกษตรกรรมไปใชใน 
ชีวิตประจำวันเพ่ือความมั่นคงย่ังยืนของตำบลคำปาหลาย  
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหกลุมเกษตรกรทำการเกษตรอีกแบบหน่ึง ท่ีไมใชเกษตรเคมีดังท่ีใชกันอยูในปจจุบัน เปนการทำการเกษตร
ท่ีเนนการใชปุยหมัก ปุยคอก และวัสดุคลุมดิน การผสมผสานการปลูกพืชและสัตว 
          3.2 เจาหนาท่ีเทศบาล สมาชกิสภาฯ คณะผูบริหาร และสมาชิกกลุมเกษตรกร เกษตรกรตำบลคำปาหลาย มีการนำ
แนวทางการทำเกษตรทางเลือกใหมๆ มาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเพ่ือความมั่นคงย่ังยืนของตำบล 

4. เปาหมาย 
กลุมเกษตรกร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๒ 

6. วิธีดำเนินงาน 
       6.1 ยึดองคกรเปนศูนยกลาง ในการบริหารจัดการ  
       6.2 ใชคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกลุมสมาชิก และวิทยากรกระบวนการ (ผูนำกลุมยอย)    
 รวมท้ังฝายจัดการ เปนกลไกในการขับเคลื่อน 
       6.3  สรางและสงเสริมใหมีการเนนการใชปุยหมัก ปุยคอก และวัสดุจากธรรมชาติ 
       6.4  ขยายผลสูสหกรณอ่ืนตามเปาหมายท่ีกำหนด 
       6.5  อบรมใหความรูเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรอินทรีย  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท ตอป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสงเสริมการเกษตร  กองชาง  เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 เกิดกระบวนการเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรทางเลือกใหมๆ บุคคลท่ีเกี่ยวของกับเทศบาลตำบล 

คำปาหลาย/กลุมเกษตรกร ทุกระดับ ต้ังแตสมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการ 
          10.2 เกิดความรู ความเขาใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย 
และเกษตรทฤษฎีใหมใหกับเจาหนาท่ีเทศบาล สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ิน กลุมเกษตรกร 
          10.3 เกิดการพัฒนาและสรางคน ท่ีมีความรูความเขาใจในการทำเกษตรตางๆ และสรางผูนำท่ีจะเปนแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรจำนวนมากข้ึน 
          10.4 ผูท่ีเก่ียวของทุกระดับสามารถแยกแยะไดวา อะไรเปนเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย และ
เกษตรทฤษฎีใหมและอะไรท่ีไมใช รวมท้ังสามารถขยายความเขาใจและคนหาตัวอยาง ประยุกตเกี่ยวกับเกษตรทางเลือกตางๆ
ท่ีเปนรูปธรรมไดในหลายรูปแบบ 
           10.5 เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเกษตรกรท่ีเปนเครือขาย มีการติดตามประเมินผลและแกไขปญหาท่ีเปนระบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 1 /1.2 / 1.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน กอใหเกิดรายได และแกปญหาการวางงานของประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได และเปนอีก
วิธีหน่ึงท่ีจะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ 
และชุมชนรายยังสามารถนำสินคามาจำหนายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณ
ใกลเคียงมาใชบริการเชนเดียวกับการอุดหนุนรานคาในชุมชน สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหกินของไทย     
ใชของไทย ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหา
ในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุมอาชีพ            
ในเทศบาลตำบลคำปาหลายใหมีประสิทธิภาพความเขมแข็งตอชุมชน ใหสามารถพ่ึงตนเองได ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน             
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนไมมีอาชีพ ใหมีรายได เสริมสามารถครองตนเองให                      
อยูได สนับสนุนกลุมอาชีพท่ีมีอยูใหไดรับการตอยอดเพ่ือความเจริญเติบโตสามารถเปนสินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับหน่ึง             
อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหอยูอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตอไป ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปา
หลาย จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน และพัฒนากลุมอาชีพเดิม 
3.2 เพ่ือสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการสรางรายไดและทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
3.4 เพ่ือใหชุมชนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีในกลุมอาชีพ 
3.5 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนไปสูสินคา OTOP 

4. เปาหมาย 
ประชาชน/องคกร/กลุมอาชีพ/ผูดอยโอกาสท่ีอยูในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
6.1 ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนไดรับทราบและเขารวมโครงการฯ 
6.2 เสนอโครงการตอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.3 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือคัดกรองโครงการ 
6.4 จัดอบรมกลุมอาชีพและจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการเปนระยะ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 15,000 บาท ตอป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๔ 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 กลุมอาชีพตางๆ ในชุมชนไดรับการสงเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรู 

            10.2 ผูวางงาน ผูตกงาน มีอาชีพรองรับ และบรรเทาปญหาความเดือดรอน 
10.3 สนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑชุมชน และพัฒนาใหมีคุณภาพไปสูตลาดภายนอกอยางมีมาตรฐานสากล 
10.4 ชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการเรียนรูรวมกันในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๕ 

 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.3 / 1.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเลานิทานคุณธรรมสอนใจของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนภารกิจหนาท่ีสำคัญสวนหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตองจัดกิจกรรม 

สนับสนุนสงเสริม ใหการดำเนินการเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย มีความสำคัญอยางย่ิงตอการวางรากฐานของพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ สมบูรณท้ังทางรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม สติปญญา มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน การดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข              

ในปจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโนมพัฒนาการลาชาในดาน รางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม สติปญญา และจริยธรรม ปจจัยสภาพแวดลอมและการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษยได การพัฒนาเด็ก ปฐมวัยเปนชวงเวลาท่ีสำคัญและจำเปนท่ีสุดในการพัฒนาสมอง
อยางตอเน่ืองเปนลำดับข้ัน การจัดกิจกรรม การเรียนรูใหเด็กพัฒนาทุกดานอยางองครวม และเจรญิเติบโตอยางเต็มศักยภาพ
น้ันตองจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดพัฒนาการแตละดานไปพรอมๆกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก 
ปฐมวัยเปนแนวทางของสังคมในการเตรียมความพรอมใหเด็กปฐมวัยอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับการ พัฒนาเด็กอยางเปน
องครวมท้ังการพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และในทางสังคมของ เด็กอันจะนำไปสูการสรางวินัยและ
วัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางมีความสุข และเปนการจัดกิจกรรมการ เรียนรูท่ีสำคัญในการสรางคุณธรรม จริยธรรมและจติใจ
ท่ีดีงาม เปนการพัฒนามนุษยท่ีย่ังยืนและปองกัน ปญหาสังคมในระยะยาว  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย        
ไดตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีมุงเนนในการเตรียมความ 
พรอมใหเด็กตามธรรมชาติและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จึงไดกิจกรรมการ             
เลานิทานคุณธรรมสอนใจของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลายข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และ พัฒนาเด็กใหเติบโตมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตาง ระหวางบุคคล 
เปนคนดี เกง และสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีดีของเด็กในอนาคต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวนท้ัง 10 ศูนย 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช
กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๖ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 5.1 บรรจุกิจกรรมการเลานิทานคุณธรรมสอนใจของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลายไวในแผนการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 5.2 ครเูปนผูดำเนินการเลานิทานคุณธรรมสอนใจในกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย  

5.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมมีงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๗ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 1 /1.3 / 1.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย  
         (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ

ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ันคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ
รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาล
ตำบล มีหนาท่ีตองทำในเขตเทศบาล (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และ (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 
กำหนดใหรัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 

เทศบาลตำบลคำปาหลายพิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยม              
ท่ีถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่น                    
ในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือสวนรวม 
ตระหนักรูและคำนึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทำใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวนท้ัง 10 ศูนย 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช
กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๘ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมมีงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๔๙ 

1.3.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.3 / 1.3.2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดทำสมุดบันทึกความดีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ในสภาพสังคมยุคปจจุบันเปนสภาพสังคมท่ีมีการแขงขันในดานตางๆ สูงข้ึน วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยเริ่มเสื่อมโทรม การประพฤติปฏิบัติตนไมอยูในระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลคำปาหลายซึ่งมีเขตบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในหลายชุมชน จึงมีความตระหนักดีวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลคำปาหลายเปนสังคมหน่ึงท่ีเด็กปฐมวัยจะตองมาอยูรวมกัน ภารกิจท่ีสำคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็กคือ การดำเนินงานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนคนดีของสังคม เปนคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยเนนพฤติกรรมความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย การประหยัดและออม    การละเวนอบายมุข 
กิริยามารยาท มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ตามกระบวนการสรางนิสัย ทำใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับตนเองและเปนแบบอยาง
ของเยาวชนในอนาคต และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีจะพัฒนาการเรียนรูสูอาเซียน เพ่ือสงผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป 

ดังน้ัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงมีความจำเปนท่ีจะตองดำเนินการจัดทำกิจกรรมน้ีข้ึน                   
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 
 3.4  เพ่ือพัฒนาเสริมสรางเด็กและเยาวชนใหมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศกึษา 
       3.5  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนำไปประพฤติปฏิบัติท้ังในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและท่ีบาน 
       3.6  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวนท้ัง 10 ศูนย 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช
กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 5.1 ประชุมคณะครูเพ่ือปรกึษาหารือ 

5.2 แตงต้ังผูรับผิดชอบ 
5.3 ดำเนินการตามกิจกรรม 
5.4 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมมีงบประมาณ 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๐ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 10.4 เด็กและเยาวชนใหมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
       10.5 เด็กและเยาวชนนำไปประพฤติปฏิบัติท้ังในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและท่ีบาน 
       10.6 เด็กและเยาวชนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๑ 

1.3.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 1 /1.3 / 1.3.3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยกำลังเปนท่ีใหความสนใจของหลายฝาย 
เน่ืองจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสงผลเสียกับการดำเนินชีวิตในแตละวัน อยางมาก จึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีทุกคนตองตระหนัก
ถึงปญหาน้ี  

ดังน้ัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย สังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำน้ีข้ึน เพ่ือใหนักเรียน
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการปลูก และดูแลรักษาตนไมภายใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน เพ่ือปลูกฝงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม 
 3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขารวมและมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
4. เปาหมาย 
 เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวนท้ัง 10 ศูนย 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

5.1 ประชุม ครู และผูมีสวนเกี่ยวของ  
     5.2 เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.3 แตงต้ังคณะทำงานมอบหมายภารกิจ 
     5.4 ดำเนินงานตามกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธโครงการใหนักเรียนและชุมชนทราบทราบ 
- ประสานงานเพ่ือติดตอกลาตนไมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
- ใหนักเรียนปลูกตนไมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และหมูบาน โดยใหนักเรียน 3 คน ตอ ตนไม 2 ตน  
  และชวยกันดูแลรักษา 

      5.5 สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน 
6. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมมีงบประมาณ 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 1 /1.3 / 1.3.3 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย  
                     (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
เน่ืองจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทำใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสำคัญของ
การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังน้ันจึงควรทำใหเด็กและเยาวชน
รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม 
โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

เทศบาลตำบลคำปาหลาย พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการ 
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำปาหลาย (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยู
รวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย                   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหนาท่ีตองทำในเขตเทศบาล (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และ (7) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชวิีตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวนท้ัง 10 ศูนย 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา
ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๓ 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมมีงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวันได 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ได 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๔ 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลคำปาหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน
ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย
หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ
กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคำครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ
กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถ่ินสวน
ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนได
เชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทำงานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา
โอกาสหรือชองทางท่ีคนทำงานในทองถ่ินจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทำงานในหนวยงาน
ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังน้ัน จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๕ 

บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทำแผน
ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 6.3 จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๖ 

 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุ
แตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนบุคลากรท่ีมีความสำคญั ตอองคกร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การ
พัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได 
ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน ตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหาร  
งานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี  
คนเกงเขามาทำงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/เงินเดือน                
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
 6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบรหิารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๗ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมคีวามพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๘ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอำนาจหนาท่ีใน
การจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการ
เน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทำใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรบัความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏบิัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกำหนดใหนายกเทศมนตรี มีอำนาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี
อำนาจมอบหมายการปฏิบั ติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงต้ังในการสั่งหรือการปฏิบั ติราชการของ
นายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรอง
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอำนาจหนาท่ีอ่ืน 
ตามท่ีมีกฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๕๙ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๐ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตำบลคำปาหลาย ไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับ
ตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ดวยเหตุผลน้ีเองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรม
การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานครู
เทศบาล โดยแตงต้ังปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลท่ี
รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล โดยประกอบดวย 
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานครู
เทศบาล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานครู
เทศบาล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานครูเทศบาล เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกำหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกป  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๑ 

 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 4 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราตำแหนง 
กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานเทศบาล(ก.จังหวัด)กำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานเทศบาล โดยให
คำนึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนภาระคาใชจายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะตองจายในดานบุคคล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเทศบาล มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสม ไมซ้ำซอน 
 3.2 เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

3.3 เพ่ือใหเทศบาล สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแตงต้ังขาราชการเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาล
เกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกจิตามอำนาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  แผนอัตรากำลัง 3 ป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง โดยวิเคราะหอำนาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาลวิเคราะหความตองการกำลังคน 
วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ไดรับความนาเชื่อและเปนท่ียอมรับของประชาชนโดยปราศจากการรองเรียนการกระทำท่ีทุจริต 

 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๓ 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกันและ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากร              
งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความ
คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และดำเนินงานตาม
ข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ                     
ท่ีเกี่ยวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรงานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ท่ีต้ังไว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๔ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกำหนดใหมีการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูอำนวยการกองคลัง 
 4.2 นักวิชาการพัสดุ และพนักงานจางตามภารกิจ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน
ประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๕ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูอำนวยการกองคลัง 
 4.2 นักวิชาการพัสดุ และพนักงานจางตามภารกิจ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหา
พัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับ              
ผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๖ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 4 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เน่ืองจากเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง               
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แตตอง
เปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังน้ัน การท่ีเทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคำนึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกำหนดใหเทศบาลมี
อำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซื้อ
จัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระ                        
ตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดัง น้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได                            
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จงึมีความจำเปนตองจัดกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการ                 
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้ อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลท่ีดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
จำนวน 3 ชองทาง ไดแก บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย และหมูบานท้ัง17หมู ภายในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก บอรด
ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 
  



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๗ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซื้อ
จัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๘ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 5 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ การควบคุมเบิกจายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 หนาท่ีของพัสดุไมใชแตเพียงรับแลวจัดหาวัสดุใหไดตามท่ีรองขอเทาน้ัน โดยท่ัวไปหนาท่ีๆ พึงปฏิบัติของพัสดุ คือ  
จัดหาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณท่ีถูกตองตรงตามความตองการของผูใชตลอดจนจัดเก็บในสถานท่ีๆถูกตองและเหมาะสม เพ่ือ
ลดความสูญเสียหรือทำใหเกิดความเสียหายจากการจัดเก็บท่ีไมถูกตอง เบิกจาย ดูแล และจัดเก็บเครื่องมือ วัสดุใหอยูในสภาพ
ท่ีพรอมแกการใชงาน เครื่องมือท่ีชำรุดจะตองไดรับการซอมแซมโดยทันที  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 ควบคุมการใชวัสดุอุปกรณ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 3.2 ปองกันการนำวัสดุอุปกรณของทางราชการไปใชในการสวนตัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีมีการควบคุมเก็บรักษาและเบิกจายอยางเครงครัด 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เจาหนาท่ีเบิกและคืนวัสดุอุปกรณ ของทางราชการทุกวันทำการ 
 6.2 เจาหนาท่ีเก็บรักษาวัสดุอุปกรณของทางราชการไวอยางปลอดภัย 
 6.3 เจาหนาท่ีจัดทำบัญชีคุมการเบิกจายวัสดุอุปกรณ เพ่ืองายตอการจัดเก็บ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การเบิกจายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณมีความถูกตองตรงกันกับการปฏิบัติงานจริง ปองกันการกระทำทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๖๙ 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยดำเนินการจัดต้ังศูนยบริการ
รวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนศูนยบริการ
ประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ย่ืนคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอำนาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตาม
ความคืบหนา และแจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแตละกระบวนงาน
เพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการ
รบัเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน จัดสถานท่ี สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับ
ประชาชน  เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากน้ี เทศบาลตำบลคำปาหลายยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน
ระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดาน
การสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  
(การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต
แหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)               
โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ 
ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ              
ไมเลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ      
ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, 
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน
สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๐ 

ควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในหมวดคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๑ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.2 / 2.2.3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคม                  
พหุวัฒนธรรม เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) 
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำเหนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับ
มาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวน
ราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการ
ตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงมีการนำเทคโนโลยีมาชวย             
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการ
ปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยให
การบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 354 หมูท่ี 1 ตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

6.3 จัดใหมีสถานท่ีสำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชัน หองน้ำสำหรับผูพิการ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๒ 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.3 / 2.3.1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี
ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาว                     
อยางตอเน่ืองทุกปน้ัน 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน                          
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปท่ีผานมา เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงได
จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอำนาจหนาท่ีของเทศบาล
ตามกฎหมายเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลคำปาหลายใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลคำปาหลาย 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานจางและพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๓ 

 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบั ติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรีมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำใหประชาชนมีความศรัทธา  
ตอคณะผูบริหารมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๔ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.3 / 2.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีเปน
ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
โดยกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี  
โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังน้ันงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ                   
ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดมากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมี
คุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลายใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงาน
ได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย และผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบรกิารปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จดัทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๕ 

  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ังเวลา
ทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนำจุดบกพรองในการ
จัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๖ 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.3 / 2.3.2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรน้ัน ก็เพ่ือเปนการ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย
ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ
ดำเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังน้ัน การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง
รฐั การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน แตท้ังน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารเทศบาลตำบลคำปาหลาย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหารเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะคณะผูบริหารเทศบาลตำบลคำปาหลาย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนา
สวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความสะดวก
และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๗ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.3 / 2.3.2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีไว
หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอำนาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ี
นายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึน
ได ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี
ใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 2 เรื่อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๘ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 2 / 2.3 / 2.3.2 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกำหนดอำนาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีในฐานะเจา
พนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแต
เก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอำนาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการ
ประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทำใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังน้ัน จึงไดกำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจ    
เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนไปอยาง
รอบคอบ 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับ                
รองนายกเทศมนตร ี

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 เสนอคำสั่งเทศบาลตำบลคำปาหลาย เรื่อง มอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใชอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๗๙ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 4 มิติท่ี 2 / 2.3 / 2.3.2 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอำนาจหนาท่ีใน
การจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทำให
การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ             
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกำหนดใหนายกเทศมนตรี มีอำนาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได 
มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล รองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอำนาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมี
กฎหมายกำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๐ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๑ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.4 / 2.4.1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สำรวจขอมูลการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะผูบริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ท่ีมีคุณสมบัติตาม “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
พ.ศ.2536” 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

3.2 เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ใหประชาชนท่ัวไปไดรับรูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 แจใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนมกราคม ของทุกป 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธ์ิ 
 เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ ตามวาระโอกาส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.4 / 2.4.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบรางวัลพอ – แมดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันพอแหงชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันแมแหงชาติ 
ซึ่งเทศบาลไดกำหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจำทุกปติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสก
นิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ี
เปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีสงเสริมการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติและวันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดน
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน และให
สังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสำคัญย่ิงของพอและแม ท่ีสำคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ต้ังมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือใหพอ แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 
 จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จำนวน 2 ครั้ง/ป ครั้งละ 1 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปน
พอ แม ดีเดน ประจำป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบานในเขตเทศบาล จำนวน 17 หมูบาน เพ่ือใหแตละหมูบาน
ดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 6.3 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากชุมชนตางๆ 
ภายในเขตเทศบาล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ 
 6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสำคัญท่ีตรงกับวันพอแหงชาติ และวันแมแหงชาติ จำนวน              
2 ครั้ง/ป  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๓ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธ์ิ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพอแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนกลุมเปาหมาย 
 10.2 ผลลัพธ  
 - พอ แมดีเดนท่ีไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
 - มีพอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๔ 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.4 / 2.4.2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวมตามท่ี
บญัญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีให
การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปน
ขวัญกำลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ต้ังใจ รวมเปนแกนนำในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับชุมชนเขารับ
ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ 
ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานดานศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางย่ิงข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลคำปาหลาย 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกำนัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรม 
 6.3 จัดทำเอกสารผูทำคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังน้ี 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูทำคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๕ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.4 / 2.4.2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวม 
                    ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสำคัญในการพัฒนา
สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสำคัญของการทำความดี 
ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทำความดีอยางตอเน่ืองเปน
แบบอยางแกประชาชนตำบลคำปาหลาย ผูท่ีทำคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลาย                
อยางสม่ำเสมอ เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการ
ทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทำคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ี
ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน 
องคกร ในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบล 
คำปาหลายตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีคานิยม 
ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 - ผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย ตำบลคำปาหลาย  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกำหนดหลักเกณฑการพิจารณา            
ในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทำความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน  
องคกรดีเดนท่ีผานการคัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๖ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๗ 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.4 / 2.4.3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนน
ย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมี
การปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการ
พัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหนาย ทำใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบ
กับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหตองหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหนายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปน
การใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทำใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยู
นาอาศัย และท่ีสำคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดเล็งเห็นความสำคัญของการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก
การดำเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลำดับแรก จึงไดรวมกับศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกำแพงดิน
คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรน้ำและตนทุนในการใชจายลงได 
และสามารถนำผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหาร
จัดการน้ำในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ำตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจน
สามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางย่ังยืน              
จึงไดจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนำ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดำเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากรถายทอดใหแก
เกษตรกร 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน 
 5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงต้ังใหเปนวิทยากร 
 5.4 ประชาสัมพันธการเชิดชูเกียรติฯ 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๘ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดำริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรู โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
ขอเขาศึกษาโครงการฯ  

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการเชิดชูเกียรติ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชนท่ัวไป 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๘๙ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.5 / 2.5.1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการประเมินท่ี
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน
ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ
องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี
นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน
การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกำหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการ
ดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๐ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.5 / 2.5.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบติัราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี
สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการ
กำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ
คุมคาในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม          
ในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายกับปลัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย และหัวหนา                
สำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ 2561 - 2564 
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายกับปลัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย และ
ปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๑ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้ วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล 
เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับดูแลและติดตาม
ผลการดำเนินงานดังกลาว 
 5.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ี
กำหนด 
 5.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 5.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๒ 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.5 / 2.5.2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ        
                     ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เน่ืองจากเห็นความสำคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัย
สำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว เทศบาลตำบลคำปาหลายยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน
ดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทำหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป ไดมอบหมายให
หนวยงานผูเบกิ/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     
นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะ
ดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดำเนินการให
เปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรยีนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากน้ี ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบยีบฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๓ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตำบลคำปาหลายมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 เทศบาลตำบลคำปาหลายมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๔ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.5 / 2.5.2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดใหอำนาจ
ขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของกับ
การใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสำคัญ 
 ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดมาตรการ“ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
เปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิเชน 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือคณะทำงาน LPA จังหวัด
มุกดาหาร 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลคำปาหลาย ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย
จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๕ 

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 2 / 2.5 / 2.5.3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคำรองเรียนผานชองทางตางๆ 
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำเทศบาลตำบลคำปาหลาย รวมถึงจัดทำ
คูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลคำปาหลายข้ึน เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
เรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใหผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชน
จากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย
ตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๖ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 2 / 2.5 / 2.5.3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี   
                     ของเทศบาลตำบลคำปาหลายวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 
2557 ก็ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำ
มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย วาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทำการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจท่ีตนมีไดอีกทางหน่ึงดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจางของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย ตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรยีนวามีมูลและเขาองคประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 6.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชองทางการ
รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๗ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๘ 

 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรงุศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลคำปาหลายใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทำการของหนวยงานของรัฐ     
โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส
อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดใหมีสถานท่ี
สำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใหบริการ                    
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย โดยม ีสำนักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมือง
ไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 1 แหง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเทศบาลตำบลคำปาหลาย  

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๙๙ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๐ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลคำปาหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใตบังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชน                  
เขาตรวจดูได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส                 
การมีสวนรวม และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบเทศบาลตำบลคำปาหลายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ             
พ.ศ. 2561 และประกาศเทศบาลตำบลคำปาหลาย เรื่อง คาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสารของ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลคำปาหลาย ข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จำหนาย   
จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 3. เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังน้ี 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จำนวน 1 แหง 
 2. ระเบียบเทศบาลตำบลคำปาหลายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตำบลคำปาหลาย เรื่อง คาธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนาขอมูลขาวสารของศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จำนวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ภายในเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทำรางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จดัทำรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทำรางแบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๑ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตำบลคำปาหลาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสำหรับอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี
และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทำงานท่ีจำเปนตองมีในทุกหนวยงาน 
โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทำงานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ
ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รฐัวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ
ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช
สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากย่ิงข้ึน 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลคำปาหลายใหประชาชนรับรูอยางถูกตองและรวดเร็วจากการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางย่ิงซึ่งสอดคลองกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 ดังน้ัน เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตำบลคำปาหลายมีความโปรงใสในการทำงานมากย่ิงข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม นำความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผล          
บอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทำงานและมี
ความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูเขารวมอบรม   จำนวน  50  คน 
 (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนหมูบาน จำนวน 40 คน) 
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย   รอยละ  80 
 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจความตองการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๓ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนผูเขารวมอบรม 
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๔ 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล  
                     และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของ
ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก
ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลคำปาหลาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 
ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๕ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำเว็ปไซตประชาสัมพันธการบริหารงานของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอการดำเนินชีวิตของเรามากข้ึน ซึ่งเราอาจจะ             
ไมรูสึกตัววาอินเทอรเน็ตกลายเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการดำรงชีวิตในยุคขอมูลขาวสารมีความสำคัญ ประชาชนหันมาบริโภค
ขอมูลขาวสารกันมากข้ึน นอกจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนถนนสำหรับการเขาไปถึงขอมูลท่ีตองการ                       
เรายังตองการเครื่องมือท่ีจะสามารถสรางเน้ือหาและขอมูลตางๆ ไวรองรับการเขาถึงน้ันก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต (Web Site)              
ซึ่งเปนตัวกลางคอยใหขอมูลตางๆ แกผูใช โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและเว็บไซตไดถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิม              
ไปมาก ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำโครงการจัดทำเว็ปไซตเทศบาลตำบลคำปาหลายข้ึน เพ่ือเปนชองทางใน
การเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย              
อีกท้ังเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
  3.2 เพ่ือประโยชนในการวางแผนและการบริหารงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.3 เพ่ือประชาสัมพันธองคการปกครองสวนทองถ่ินใหหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจเขามาศึกษา 
  3.4 เพ่ือการติดตอประสานงานกับสวนราชการตางๆ  
  3.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
  3.6 เพ่ือเพ่ิมการบริการใหกับประชาชน ท่ีตองการมาศึกษาคนควาหาขอมูล 
  3.7 เพ่ือเผยแพรกิจกรรมตางๆ สินคา OTOP ใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เทศบาลตำบลคำปาหลาย มีเว็บไซต (Web Site) เปนของตนเอง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำรายละเอียดโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขอรับอนุมัติการดำเนินการ 
  6.2 วิธีดำเนินการ โดยจางเหมาดำเนินการตามโครงการโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    6.2.1 ม ีWeb Site ภายใตชื่อของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
    6.2.2 ทำเสนอขอมูล รูปภาพ และหัวขอ Home page ตามท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลายกำหนด 
    6.2.3 ปรับปรุงขอมูล แกไขขอมูล ไดตามความตองการ 
    6.2.4 มี Web Board เพ่ือรองรับการใชกระทูและบริการตัดคำไมสุภาพโดยอัตโนมัติ 
           6.2.5 แสดงสถิติผูเขาเย่ียมชม Web Site 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 40,000 บาท ตอป 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๖ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตำบลคำปาหลายเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานดานขอมูลขาวสารเพ่ิมข้ึน 
 10.2 เทศบาลตำบลคำปาหลายเปนท่ีรูจักกับบุคคลภายนอกท่ัวไป 

10.3 เทศบาลตำบลคำปาหลายสามารถเผยแพรกิจกรรมตางๆ สินคา OTOP ใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
 10.4 เทศบาลตำบลคำปาหลายสามารถติดตอสื่อสารกับหนวยงานอ่ืนๆไดสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 
      10.5 เทศบาลตำบลคำปาหลายไดเพ่ิมการพัฒนาบุคลากรใหใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัยทัดเทียมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๗ 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมชีองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลคำปาหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ
และอ่ืนๆ 
 ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน
ผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ                    
ณ สำนักงานของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูล
ทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลคำปาหลายไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลคำปาหลาย รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจำและใหประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๘ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.3 

 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ การจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีหนาท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองใหชัดเจน รวมถึง
การกระจายอำนาจดานการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได เปนนโยบายหลักในการนำไปสูการพัฒนาขององคกร
ปกครองทองถ่ิน ดังน้ัน เพ่ือใหประชาชนเขาใจและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชำระภาษีตางๆ รวมท้ังการพัฒนา
ทองถ่ินใหสามารถขับเคลื่อนในกระบวนการตางๆ ใหเกิดประโยชนตอประชาชนในหมูบานเขตพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในดานการชำระภาษี จึงเปนเรื่องจำเปนอยางย่ิงท่ีมีการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ีของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 ดังน้ัน กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำโครงการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี ของเทศบาลตำบล 
คำปาหลายข้ึน เพ่ือใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะไดรับความสะดวกสบายในการชำระภาษีตางๆ และยังสงผลใหเกิดความเขาใจอันดี 
ความเต็มใจท่ีจะชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ ภายในระยะเวลากำหนด 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในการชำระภาษีมากข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชำระภาษ ี

๓.๓ เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขาวสารและระยะเวลาในการชำระภาษ ี
๓.๔ เพ่ือใหประชาชนมีทัศนคติและภาพพจนท่ีดีตอเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

๔. เปาหมาย 
ประชาชน ผูประกอบการคา สถานบริการตางๆ ในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ จัดทำประกาศการชำระภาษี  

๖.๓ ประสานกับสมาชิกสภาเทศบาล ผูนำชุมชน และกำนัน/ผูใหญบาน ในการประชาสัมพันธใหผูท่ีอยูในขายท่ีตอง
ชำระภาษีทราบโดยท่ัวถึงกัน 

6.4 จัดทำปายประชาสัมพันธและแผนพับเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
๗. งบประมาณ 
 15,000 บาท ตอป  
๘. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ    
 กองคลงั เทศบาลตำบลคำปาหลาย  
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับขาวสารจากเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนปจจุบัน 

๑๐.๒ ทำใหประชาชนพรอมใจมาเสียภาษ ี
 ๑๐.๓ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
 ๑๐.๔ สามารถลดการคางชำระภาษี หรือลูกหน้ีภาษีท่ีมีอยูจำนวนมาก 
 ๑๐.๕ ทำใหประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอเทศบาลตำบลคำปาหลายมากข้ึน 
 ๑๐.๖ ทำใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลตำบลคำปาหลายกับประชาชน 
 

 
 
 

 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๐๙ 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.3 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำสื่อและวารสารประชาสมัพันธ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน น่ันคือประชาชน
มีสิทธิในการรับรูสิ่งท่ีรัฐบาลกระทำ และมีสิทธิในการวิพากษวิจารณการกระทำภาครัฐได โดยภาครัฐตองรับฟงและดำเนินการ
แกไข เพราะการท่ีหนวยงานภาครัฐจะบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน จำเปนตองไดรับความรวมมือและการสนับสนุน
จากประชาชน ดังน้ัน หนาท่ีท่ีสำคัญของการประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐคือการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับผลงานและ
กิจกรรมตางๆ ของสวนราชการ สรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของรัฐตอประชาชน ปลูกฝงทัศนคติ 
คานิยมและภาพลักษณอันดี ท้ังน้ีเพ่ือปองกันและแกไขความเขาใจท่ีผิดพลาดเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ  
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย ในฐานะหนวยงานภาครัฐภายใตระเบียบกฎหมายท่ีกำหนดจึงมีความจำเปนท่ีจะตองมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูล และรับทราบถึงการดำเนินงานของหนวยงาน 
ซึ่งมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี จึงไดจัดทำโครงการจัดทำสื่อและวารสารประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดทราบ และรวมใหขอเสนอแนะในการทำงานของหนวยงานเพ่ือใหการทำงานเกิด
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางสูงสุด 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสาธารณชนไดทราบถึงบริการตางๆ ของเทศบาลท่ีมีอยู อันจะสงผลใหเกิดการสนับสนุนและไดรับ
ประโยชนจากการใชบริการหนวยงานน้ันๆ ไดอยางเต็มท่ี 
 3.2 เพ่ือใหไดรับความเห็นชอบและขอเสนอแนะตางๆ จากสาธารณชนในการดำเนินงานของเทศบาลตาม
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3.3 เพ่ือสรางใหเกิดการสนับสนุนจากประชามติ และความรวมมืออันดีจากสาธารณชน ดวยการชี้แจงถึงความ
จำเปนและความเขาใจในกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ 

3.4 เพ่ือสรางความนิยมและความสัมพันธอันดีจากสาธารณชน 
4. เปาหมาย/ ผลผลิต 
  วารสารประจำป จำนวน 1 ฉบับ/ป สำหรับการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการแตงต้ังและมอบหมายงานแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการทำงาน 

6.2 รวบรวมและการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานประจำป 
6.3 รวบรวมและการจัดทำเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมการปองกันการทุจริต 

 6.4 มีการติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

30,000 บาท ตอป 
9. ผูรับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย  
10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ 
  ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย และสามารถให
ขอแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหเกิดความถูกตองและชอบธรรม 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๐ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 3 / 3.1 / 3.1.3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีหนาท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองใหชัดเจน รวมถึง
การกระจายอำนาจดานการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได เปนนโยบายหลักในการนำไปสูการพัฒนาขององคกร
ปกครองทองถ่ิน ดังน้ัน เพ่ือใหประชาชนเขาใจและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชำระภาษีตางๆ รวมท้ังการพัฒนา
ทองถ่ินใหสามารถขับเคลื่อนในกระบวนการตางๆ ใหเกิดประโยชนตอประชาชน ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในดานการชำระภาษี จึงเปนเรื่องจำเปนอยางย่ิงท่ีจะมีการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบล            
กำแพงดิน  
 ดังน้ัน กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลคำ
ปาหลายข้ึน เพ่ือใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีไดรับรูชองทางในการดำเนินการชำระภาษีตางๆ และยังสงผลใหเกิดความเขาใจอันดี 
ความเต็มใจท่ีจะชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ ภายในระยะเวลากำหนด 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในการชำระภาษีมากข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชำระภาษ ี

๓.๓ เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขาวสารและระยะเวลาในการชำระภาษ ี
๓.๔ เพ่ือใหประชาชนมีทัศนคติและภาพพจนท่ีดีตอเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

๔. เปาหมาย 
ประชาชน ผูประกอบการคา สถานบริการตางๆ ในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ จัดทำประกาศการชำระภาษี  

๖.๓ ประสานกับสมาชิกสภาเทศบาล ผูนำชุมชน และกำนัน/ผูใหญบาน ในการประชาสัมพันธใหผูท่ีอยูในขายท่ีตอง
ชำระภาษีทราบโดยท่ัวถึงกัน 

6.4 จัดทำปายประชาสัมพันธและแผนพับเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
๗. งบประมาณ 
 10,000 บาท ตอป  
๘. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ    
 กองคลงั เทศบาลตำบลคำปาหลาย  
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับขาวสารจากเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนปจจุบัน 

๑๐.๒ ทำใหประชาชนพรอมใจมาเสียภาษ ี
 ๑๐.๓ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
 ๑๐.๔ สามารถลดการคางชำระภาษี หรือลูกหน้ีภาษีท่ีมีอยูจำนวนมาก 
 ๑๐.๕ ทำใหประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอเทศบาลตำบลคำปาหลายมากข้ึน 
 ๑๐.๖ ทำใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลตำบลคำปาหลายกับประชาชน 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๑ 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.2 / 3.2.1 

  

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมหมูบาน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 แผนชุมชนเปนแนวทางในการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดจากคนในชุมชนรวมกันจัดทำข้ึนมา ซึ่งเปนแผนท่ีมุงเนนสงเสริม
ประชาชนใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน รับรูและตระหนักถึงสภาพปญหา ความตองการของตนเอง รวมกันคิดหาทางแกไข
ปญหาดวยกันบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาภายนอกโดยใชทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมท่ีมีอยู ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
จึงเปนกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกำหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ซึ่งมีความตอเน่ืองครอบคลุม
ระยะเวลาหาป โดยมีเปาหมายและตัวชี้วัดของความสำเร็จ 
 การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตาม ขอ 10 (2) วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน กำหนดใหเทศบาลนำปญหา ความ
ตองการ จากแผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดำเนินการเองได มาบรรจุในแผนพัฒนา ประกอบกับ
ขอ 17 (1) กำหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ                
เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
โดยนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาประกอบการพิจารณา
จัดทำแผนสี่ป 
 จากความเชื่อมโยงเกี่ยวเน่ืองกันของแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนชุมชน จึงจำเปนตองสรางกระบวนการเรียนรู              
และกำหนดกรอบการจัดทำใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และตอเน่ืองกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสัมฤทธ์ิผล ลดการซ้ำซอนของ
โครงการ เกิดการบูรณาการทางความคิด การปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับชุมชนในพ้ืนท่ี 
 นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 บัญญัติให เทศบาล  
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายดังกลาว
ขางตน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงดำเนินการจัดทำโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชน 
และการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือรับฟงขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน                    
เพ่ือดำเนินการตามภารกิจอันเปนหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะตางๆ ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือสามารถ
นำไปจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการจัดการ การพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนจนนำไปสูการบูรณาการ
การพัฒนา 
 3.2 เพ่ือใหมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไวใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ทิศทาง เปาหมายท่ีชัดเจน และถูกตองเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๒ 

 3.3 เพ่ือใหมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีความตอเน่ืองกันและเชื่อมโยงสอดคลองการพัฒนา ไปทิศทางเดียวกัน ลดการ
ซ้ำซอนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานขอมูลรวมกัน 
 3.4 เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมทางความคิด รวมดำเนินการในการแกปญหาของประชาชนจนนำไปสูสังคมท่ี
เขมแข็ง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 จำนวน 17 หมูบานในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ศึกษารายละเอียด การจัดทำโครงการฯ ประชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือกำหนดวัน เวลา 
สถานท่ี และแตงต้ังคณะทำงาน เพ่ือมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงการฯ 
 6.2 จัดทำประกาศ การดำเนินโครงการฯ ใหประชาชนท่ัวไปรับทราบ 
 6.3 เขียนโครงการนำเสนอตามลำดับชั้น เพ่ือขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.4 จัดประชุมประชาคมทองถ่ินตามกำหนดการ โดยแจงในท่ีประชุมประชาคมไดรับทราบถึงวิสัยทัศน กรอบ
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาในดานตางๆ ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย และเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะสภาพปญหา ความตองการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพ และลงมติเห็นชอบ               
เพ่ือพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 35,000 บาท ตอป 
9. ผูรับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทุกหมูบานสามารถจัดทำแผนชุมชนของตนไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ สามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแนวทางการ
พัฒนาชุมชนอยางมีทิศทาง เปาหมายสอดคลองกับความตองการและชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2. หมูบานมีแผนชุมชนท่ีใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการภายในชุมชน และประสานงานดานงบประมาณกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเอกชน ตลอดจนหนวยงานราชการตางๆ 
 3. เทศบาลตำบลคำปาหลายมีแผนพัฒนาสี่ป ใชเปนแนวทางการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล                     
มีทิศทางเปาหมายท่ีชัดเจน  

4. กรอบแนวทางการพัฒนาระหวางหมูบานและเทศบาล มีความสอดคลองประสานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลด
ความซ้ำซอนของโครงการพัฒนา 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 3 / 3.2 / 3.2.1 

 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชน ท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือจัดทำแผนข้ึนมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินของตนเอง ใหเปนไปตามความตองการและสามารถแกไขปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู
รวมกันได โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิด รวมกันกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพา
ตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ดวยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
เปนหลัก 
 การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการรวมมือกันทำงานของหนวยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชน 
ทุกภาคสวน โดยยึดหลักการใชพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง ชุมชนเปนศูนยกลาง ชาวบานเปนเจาของเรื่อง โดยใชกระบวนการจัดทำแผน
ชุมชนเปนเครื่องมือดำเนินกิจกรรมพัฒนา ใหเปนไปตามความตองการของชุมชนมากกวาวัตถุประสงคของหนวยสนับสนุน 
การบูรณาการมีท้ังบูรณาการดานกลไก บุคลากร กระบวนการ เครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายใน
การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดวยการสงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพโดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับตางๆในพ้ืนท่ีซึ่งในการน้ีกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรอำนวยการบูรณาการ
ทุกภาคสวน สงเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ท้ังระดับหมูบาน/ชุมชน และตำบล ซึ่งในการจัดทำ
แผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมูบาน หากหมูบานใดมีแผนพัฒนาหมูบานอยูแลว ใหดำเนินการทบทวนใหเปนปจจุบันอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 
 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลคำปาหลายจึงไดจัดทำโครงการ
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินข้ึน เพ่ือดำเนินการจัดทำ ทบทวนแผนชุมชนและหมูบานไดมีแผนชุมชนซึ่ง
มาจากกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ไวเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบาน และเปนแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล/หมูบาน มีความพรอมและมีแนวทางในการจัด 
กระบวนการแผนชุมชน 

3.2 เพ่ือใหคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล/หมูบาน ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ 
ระบุความจำเปนในการจัดกระบวนการแผนชุมชน 

3.3 เพ่ือใหคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล/หมูบาน กำหนดแผนปฏิบัติการและยอมรับพรอม 
มีสวนรวมในกระบวนการแผนชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 คณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล  

4.2 คณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับหมูบาน  
4.3 เจาหนาท่ีจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ประชุมเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพ่ือใหผูบริหารอนุมัติโครงการ 
  6.2 ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพ่ือเตรียมความพรอมและวางแผนการดำเนินงาน 

6.3 สงหนังสือแจงกำนัน ผูใหญบาน และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล/หมูบาน 
6.4 ดำเนินการอบรมใหความรูและจัดทำแผนชุมชน 
6.5 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๔ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 15,000 บาท ตอป 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน รวมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล/หมูบาน มีความพรอมและมีแนวทางในการจัด 
กระบวนการแผนชุมชน 

10.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล/หมูบาน ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถระบุ 
ความจำเปนในการจัดกระบวนการแผนชุมชน 

10.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล/หมูบาน กำหนดแผนปฏิบัติการและยอมรับพรอมมี 
สวนรวมในกระบวนการแผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๕ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 3 / 3.2 / 3.2.1 

 
 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เทศบาลตำบลคำปาหลายจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื ่องราวรองทุกขเพื่อไวสำหรับรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรอืนำมาเปน
ขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา
และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังน้ี 
 6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 042 - 643058 ทางโทรสารหมายเลข 042 - 643058 
 6.3 ทางไปรษณีย 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน และสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๖ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย 
 9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๗ 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.2 / 3.2.2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกำหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหน่ึงในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดีย่ิงข้ึน รวมท้ังเปนชองทาง
ท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เทศบาลตำบลคำปาหลายจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื ่องราวรองทุกขเพื่อไวสำหรับรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีชองทางและกำหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 

- กลองรับความคิดเห็นติดต้ังไว ณ บริเวณหนาสำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
- ผานเว็บไซตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
- ผาน facebook เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน และสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 

  

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๘ 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.2 / 3.2.3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย เปนสวนงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีโดยตรง
ในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนน
การบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังน้ัน เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือ
รองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรำคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดำเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญน้ันเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญตามพระราชบัญญัติ             
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานของเจาหนาท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

5.พื้นที่ดำเนินการ 
 จำนวน 17 หมูบานท่ีอยูในความรับผิดชอบของเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ (เจาหนาท่ีภายใน                      
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 5.4 ดำเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนำเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ี
ผูเกี่ยวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) Facebook  

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรำคาญเปนประจำทุกเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรำคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รองทุกข 
 10.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๑๙ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 3 / 3.2 / 3.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงต้ังเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้งจะตองมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตอง
เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๐ 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.3 / 3.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหเทศบาลตำบลคำปาหลาย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทำ
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการ
จัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตำบลคำปาหลายใหสอดคลองกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายกำหนดดวยความถูกตอง 
โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 
 6.2 ออกคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลายมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือเปนองคกร
ในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย และรางแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตำบล 
คำปาหลายเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลคำปาหลาย ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 
 
 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๑ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 3 / 3.3 / 3.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประชมุประชาคมชุมชนและประชาคมตำบลประจำป 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมีจำนวน
หลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการกระจายอำนาจ เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำโครงการประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบลข้ึน เพ่ือให
ประชาชนมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา
ทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพรความรู
ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดำเนินงาน อีกทางหน่ึงดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำตำบล 
ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จำนวนไมนอยกวา 
200 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงต้ังคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการ 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 3 / 3.3 / 3.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปนสำคัญ     
จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหน่ึงในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดังความหมายของ
แผนแมบทชุมชนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”    
การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทำให
ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไข
ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบ
มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมี
เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชมุชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายในหมูบาน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ
กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๓ 

3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.3 / 3.3.2 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปในดานการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลคำปาหลายอยางแข็งขัน สำหรับการทำงานของ
เทศบาลตำบลคำปาหลายไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน ใหมีสวน
รวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลน่ันคือไดทำหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนคณะกรรมการหมูบาน จำนวน 17 หมูบาน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลคำปาหลายอยางแข็งขันสำหรับการทำงานของ
เทศบาลตำบลคำปาหลายไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนคณะกรรมการหมูบาน) ตองไป
มีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตำบลคำปาหลายในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนคณะกรรมการประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการ
ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนคณะกรรมการประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดำเนินงานของ
หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๔ 

3.3.3 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 3 / 3.3 / 3.3.3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย
หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข 
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตอไป 
 ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดจัดทำกิจกรรมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย ข้ึน 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะ
สงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 3.3 เพ่ือดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
 6.4 จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 7 คน ประกอบดวย 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสำนักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังน้ี 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๕ 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลว
เสนอผลการประเมินใหเทศบาลตำบลคำปาหลายทราบ เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
คำปาหลาย สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลายมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6.7 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
 6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตำบลคำปาหลาย
พรอมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการ
แกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๖ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 3 / 3.3 / 3.3.3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการ 
                     บานเมืองท่ีดีของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคำปาหลายใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา      
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของ
ประชาชน 
 2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย 
4. เปาหมาย 
 ผูแทนหมูบาน ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตำบลคำปาหลายตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย                  
หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทำใหเทศบาลตำบลคำปาหลายมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๗ 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง 
          สวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.1 / 4.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการ
กระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช
โดยรวมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังน้ัน การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบ
กับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบั ติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับ คำสั่ ง                          
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงาน
ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการกำหนด เพ่ือให
มั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๘ 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชำระลดนอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๒๙ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 4 / 4.1 / 4.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดมีการจัดทำและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดินทราบตามแบบท่ีระเบียบ
กำหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ตามกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมินองคประกอบ 
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๐ 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให                  
ผูกำกับดูแล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.1 / 4.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ 
หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกำหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานน้ันๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี 
สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายใน                   
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด
และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจ
มีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน                
ในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและ
การจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๑ 

 

6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 6.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดินทราบ 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 4 / 4.1 / 4.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
เทศบาลตำบลคำปาหลายในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทาง
หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับ
จากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการเพ่ือ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจ 
 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 
 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลคำปาหลาย (ระดับองคกร) จัดสง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ี
รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลายนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)                    
ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกำหนด และรายงานผลการดำเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลายรายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลคำปาหลายประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตองดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   
และผูกำกับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๓ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกำกับดูแลภายใน
เวลาท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๔ 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ
บรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.2 / 4.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ                 
                     การบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกำหนด
หนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง การโอน 
ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปน
ธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ังการโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ท่ีมีการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงต้ัง
เทศบาลตำบลคำปาหลายไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ
ใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 - ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงต้ังประชาชนเพ่ือ
ตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงต้ัง 
 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล     
(ก.ท.จ.) กอน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแตงต้ัง เทศบาลตำบลคำปาหลายจะออกคำสั่งแตงต้ังได ตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตำบล
คำปาหลายรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๕ 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตำแหนง เทศบาลตำบลคำปาหลายไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตำแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการท่ีตนเองเห็น
วาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กอน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง เทศบาลตำบลคำปาหลายจะออกคำสั่งแตงต้ังไดตองไมกอน
วันท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลายรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีเทศบาลตำบล 
คำปาหลายไดดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากรทราบ 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการประเมินท่ี
ไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายออกคำสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กำหนดเปนระดับข้ันของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของ
ข้ันตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๖ 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ                  
การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.2 / 4.2.2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง
ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน 
ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
มีการทำงานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง 
มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทำงานขององคกร
ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทำรายงานแสดงผลการ
ดำเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด เพ่ือนำเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดย
เปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 2561 - 2564 และดำเนินการอยางตอเน่ือง 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๗ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 4 / 4.2 / 4.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรพัยสิน 
                     ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ
ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได สำหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ จึงจำเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิด
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจายของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลตำบลคำปาหลาย เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต                 
ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ-จายเงินของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ทำใหเกิดความ
โปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๘ 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.2 / 4.2.3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้จัดจางจากตัวแทนประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลายไดเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ
รฐัธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาล
ตำบลคำปาหลาย จึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตำบลคำปาหลายทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก
การปฏิบัติจริง สวนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุน
การปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตำบล 
คำปาหลาย 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใหเกิดการพัฒนาไดอยาง
คุมคา 
4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนประชาคมจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกำหนดใหมีการแตงต้ังใหมีผูแทนหมูบานเขารวมเปน
กรรมการ แตเทศบาลตำบลคำปาหลายใหความสำคัญในการมีตัวแทนหมูบานเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไป
อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและตัวแทน
ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตำบลคำปาหลายมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิด
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๓๙ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 4 / 4.2 / 4.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสำคัญท่ีจะบริหารสัญญา
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูท่ีไดรับแตงต้ังใหทำหนาท่ี
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอำนาจหนาท่ี รวมถึงระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกำหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี 
เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอำนาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการ
แตงต้ังใหทำหนาท่ีแลว อาจทำใหเกิดความเสียหายตอองคกรหรือบุคคลอ่ืน นอกจากน้ีอาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา 
วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 เทศบาลตำบลคำปาหลายเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูท่ี
ไดรับแตงต้ังใหทำหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทำหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตอง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

4. เปาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
 6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ผลลัพธ 
 คณะกรรมการตรวจการจางทำหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๐ 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกำหนดไว 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.3 / 4.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี 
การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ 
หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
เสนอเทาน้ัน หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเก่ียวของอยาง
ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบรหิารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิด
ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ
กฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสำคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ
กระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายไดเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชี                   
แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมี
ความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ                           
กองวิชาการและแผนงาน จึงไดจัดทำโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกเทศบาลตำบลคำปาหลาย มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารเทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 5 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 12 คน                    
รวม 17 คน 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๑ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการอบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสิน 
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ี
ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 4 / 4.3 / 4.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การประชุมสภาทองถ่ินอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ตามขอ 
5 วรรคหน่ึงไดบัญญัติใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการมีอำนาจตีความ วินิจฉัย กำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพ่ือ
ดำเนินการตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 12 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย  

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 แจงนัดประชุมสภาทองถ่ินตามคำสั่งของประธานสภาทองถ่ิน 

6.2 ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวของกับกิจการของ
เทศบาลตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

6.3 ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน 
6.4 เชิญประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี 
6.5 จัดทำรายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
กิจการของสภาเทศบาลเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติท่ี 4 / 4.3 / 4.3.1 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผล
ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก
ชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญประการหน่ึงท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลายได
ดำเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำ
ความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังน้ัน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ 
เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทำงานตาม
บทบาทและอำนาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 12 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตำบลคำปาหลาย และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตำบลคำปาหลายและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดยผาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลาย 
 6.4 กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๔ 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.3 / 4.3.2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสำคัญท่ีใช
สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา
รวมกัน นอกจากจะทำใหองคการบริหารสวนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ
นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการทุจริตได 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม
เปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวย
ลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 12 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
 6.2 แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางโครงการ
ตางๆ การแปรญัตติรางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๕ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติท่ี 4 / 4.3 / 4.3.2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมสีวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ และหลาย
ฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง 
ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลาน้ีมีบทบาทและตองทำหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสราง
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตำบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจ
ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบล 
 เทศบาลตำบลคำปาหลายไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริม                
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการ
ทำงาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย จำนวน 12 คน 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แตงต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน แตงต้ัง
เปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายท่ีไดรับการแตงต้ัง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนำขอมูลแจงในท่ีประชุมสภา
เทศบาลตำบลคำปาหลาย เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของ
ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนไปอยางตอเน่ือง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๖ 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพือ่ตอตาน
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.4 / 4.4.1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กำหนดใหเทศบาลมีภารกิจหนาท่ีท่ี
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       
ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสำนึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ 
ซึ่งเทศบาลตำบลคำปาหลายมีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดน้ัน จำเปนจะตองมี
องคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการน้ี การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนา
ทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจำเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตำบลคำปาหลาย ในการรวมคิด รวม
พิจารณารวมตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย พิจารณาแลวเห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจำเปน จึงไดจัดทำมาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลายเขามามีสวน
รวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 2. จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ในการ  
รวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๗ 

 4. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 5. ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตำบลคำปาหลาย กับบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทำใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย  ๑๔๘ 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 1 มิติท่ี 4 / 4.4 / 4.4.2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคม

จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการ                  
เฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและ                
มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 จังหวัดมุกดาหาร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ตามท่ีทำการผูใหญบาน 
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จำนวนเรือ่งรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 

 
 


