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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้องรวมทั้ง
เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดจึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองท่าลาดประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้  
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สารบัญ 

ค าน า 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 เป้าหมาย 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565 
แยกตาม ๔ มิติ 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุ ประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิ ภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น ๗ ประเภทดังนี้  
๑) การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก 
   การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 
สาเหตุ และปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้  
๑) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ ไม่
เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิด
การทุจริต 

๒)สิ่งจูงใจเป็นที่ ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่ มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติ กรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  

๔)การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาดดังนั้น
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเอง



ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕)การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ชอ่งทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖)การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลงและมีความเห็น
แก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ ตั้งมากกว่าที่ จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗)มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงินคนที่เปน็เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มี ต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มี ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติ ธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่ นับวันยิ่งจะทวี ความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้
ภาพลักษณข์องประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมี ผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ช็ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (TransparencyInternational – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี๒๕๕๕ – ๒๕๕๘อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม๑๐๐โดยในปี๒๕๕๘อยู่อันดับที่ ๗๖จาก๑๖๘
ประเทศท่ัวโลกและเป็นอันดับที่ ๓ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยปี๒๕๕๙ลดลง๓คะแนนจากปี๒๕๕๘ได้ล าดับที่ ๑๐๑จาก๑๖๘ประเทศซึ่งสามารถ
สะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคี ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว๓ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท าให้
การทุจริตเป็นปัญหาที่ ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติด
ความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจคนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นปัญหาที่ ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นสวนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไป



แล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามที่ ได้กลา่วมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓เริ่มจากป ี
พ.ศ. ๒๕๖๐จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งมุง่สู่การเปน็ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ ใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษร์ักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ ศรี และเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” 
มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่ง
หนา้ที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น๖ยุทธศาสตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตน้แบบด้านการป้องกันการทุจริต (พ. ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน 

ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

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

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕)  เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



๔. เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการใหบ้ังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรการจริยธรรมการขัดกั น 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขา้ราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเขม้แข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี แผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมี จิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่นอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติ มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน 
การปอ้งกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิ ใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑.๑การสร้าง 
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายสภา 
ท้องถิ่นและ 
ฝ่ายประจ าของ 
องค์กปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

๑.โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรมจริยธรรมแก ่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท่องถิ่น 
 
๒.กิจกรรมใหค้วามรู ้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใหก้ับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓. มาตรการ “สง่เสรมิ 
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
 
๔. มาตรการ“เสรมิ 
สร้างองค์ความรูด้า้น 
การต่อตา้นการทุจรติ” 
 
๕. มาตรการ “ปลูกฝัง 
องค์ความรู้ใหม้ีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict 
ofInterest”  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 



 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๒การสร้าง 
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

๑.ปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิม
พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลก
ร้อนในเขต 
พื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาด 
 
๒. โครงการส่งเสรมิ
อนุรักษฟ์ืน้ฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน ์
ในชุมชน 
๓.  โครงการปลกู 
ผักริมรั้ว 
 
๔. โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ตามแนว 
ทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๓การสร้าง 
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ 
เยาวชน 

 

๑. โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว 
 
๒. โครงการพานอ้งทอ่ง
ธรรมะ 
 
๓.โครงการเขา้คา่ยพุทธ
บุตร 
 
๔. การประกวดค าขวญั
ตอ่ตา้นการทุจริต 
 
๕. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 
 
๖. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนต าบล 
ท่าลาด (กิจกรรม 
“สง่เสรมิการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”)  
 
 
 
 

     

มิติท่ี ๑ รวม ๘ โครงการ ๓ กิจกรรม 
๓ มาตรการ 

     

 



 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. การ
บริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 
 

๒.๑แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ 
ตอ่ตา้นการ
ทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

     

๒.๒มาตรการ
สร้างความโปร่ง 
ใสในการปฏิบตัิ
ราชการ 
 
 

๑. มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 
๒. มาตรการออกค าสั่ง 
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปลัดองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
และหัวหนา้ส่วนราชการ 
 
๓.กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
 
๔. กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจา่ยเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี” 
 
๕.กิจกรรม “การ 
พัฒนาแผนและกระบวน 
การจัดหาพสัดุ ” 
 
๖. กิจกรรม “สรา้ง 
ความโปร่งใสในการใช้
จา่ยเงินงบประมาณ” 
 
๗. โครงการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ –จัดจ้าง 
 

     



 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. การ
บริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 
 

๒.๒มาตรการ
สร้างความโปร่ง 
ใสในการปฏิบตัิ
ราชการ 
 
 

๘. กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือก
ปฏิบัต ิ
 
๙. โครงการจ้างส ารวจ 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
๑๐. กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 
 
๑๑. มาตรการ 
“ยกระดับคณุภาพการ
บริการประชาชน”  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. การ
บริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 
 

๒.๓มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หนา้ที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
 

๑. กิจกรรมการลด 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 
๒.โครงการลด 
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
 
๓.มาตรการการมอบ 
อ านาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริาชการ 
 
๔. มาตรการมอบ 
อ านาจของนายกองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๕. มอบอ านาจเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติควบคมุ
อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๖. มาตรการการออก 
ค าสั่งมอบหมายของ 
นายกอบต.ปลดัอบต. 
และหัวหนา้ส่วนราชการ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. การ
บริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 
 

๒.๔การเชิดชู
เกียรติแก่
หนว่ยงานบุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ทีป่ระจักษ ์
 

๑.  โครงการพอ่แม่ 
ดีเด่น 
 
๒.กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกยีรตคิุณแก่
สตรดีีเด่น 
 
๓. ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
หนว่ยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ ์
 
๔.กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกยีรตคิุณแก ่
คณะกรรมการชุมชน 
 
๕. กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บคุคล
หนว่ยงานองคก์รดีเด่น
ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๖. กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิ
ประชาชนผู้มีจติ
สาธารณะ 
 
๗. กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

     

 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 
 

๒.๕มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
 

 

๑. มาตรการ “จัดท า 
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 
๒.กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด”    
๓. กิจกรรมใหค้วาม 
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได ้
ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการ 
ปฏิบัติราชการของอบต.
ท่าลาด”   
๔. มาตรการ “ใหค้วาม
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
๕.มาตรการ “แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 
๖. มาตรการ“ด าเนิน 
การเกี่ยวกับเรื่องร้อง 
เรียนกรณีมีบคุคลภาย 
นอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด”ว่าทุจริต
และปฏิบตัิราช 
การตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 
 
 
 
 
 

     

มิติท่ี ๒ รวม ๔  โครงการ  ๑๖ กิจกรรม 
๑๐ มาตรการ 

     

        



มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓. การ
สง่เสริม 
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

 

๓.๑จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่ เป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่ 
ประชาชนไดม้ี
สว่นรว่มตรวจ 
สอบการปฏบิัติ
ราชการตาม
อ านาจหนา้ที่
ขององคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 
 

๑.มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของอบต.ท่า
ลาด”  ใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
 
๒. กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ลาด”  
 
๓.กิจกรรม “อบรมให ้
ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ.
๒๕๔๐” 
 
๔. มาตรการ “เผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญั
และหลากหลาย” 
๕. กิจกรรม “การ 
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
ดา้นการเงินการคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของ
อบต.และการ 
รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 
๖. มาตรการ “จัดให้ม ี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของ
อบต.ท่าลาด”    
 

     

 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓. การ
สง่เสริม 
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ 
ภาค
ประชาชน 
 

๓.๒การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกขข์อง
ประชาชน 

 

๑. โครงการจัด 
ประชาคมแผนชุมชน 
 
๒.การด าเนินงานศูนย ์
รับเรื่องราวร้องทุกข์
อบต.ท่าลาด”    
 
๓.มาตรการก าหนด 
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 
 
๔. โครงการอบต.ท่า
ลาด”  เคลื่อนที่  
 
๕. มาตรการแกไ้ขเหต ุ
เดือดร้อนร าคาญด้าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
๖. กิจกรรมรายงาน 
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓. การ
สง่เสริม 
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ 
ภาค
ประชาชน 
 

๓.๓การส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชน 
มีส่วนรว่ม
บริหารกิจการ
ขององคก์ร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.  มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
อบต.ท่าลาด”   
 
๒. ประชุมประชาคม 
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าป ี
 
๓.การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
 
๔. มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
 
๕. กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอบต.ท่า
ลาด”    
 
๖. มาตรการ 
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ 
อบต.ท่าลาด”    

     

มิติท่ี ๓ รวม ๒ โครงการ ๘ กิจกรรม  
๘ มาตรการ 

     

 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๔. การ 
เสรมิสร้าง
และปรับ 
ปรุงกลไกใน 
การตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติราช 
การของ 
องค์กร
ปกครอง 
สว่นท้องถิ่น 

 

๔.๑มีการจดัวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามทีค่ณะกรรม 
การตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

 
 

๑.โครงการจัดท า 
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี
 
๒. โครงการจัดท า 
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 
๓. กิจกรรมตดิตาม 
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
 
๔. มาตรการติดตาม 
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในอบต.ท่า
ลาด”    

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๔. การ 
เสรมิสร้าง
และ 
ปรับปรุง
กลไกใน 
การ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัต ิ
ราชการของ 
องค์กร
ปกครอง 
สว่นท้องถิ่น 

 

๔.๒การ
สนับสนุนให ้
ภาคประชาชนมี
สว่นรว่ม
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติ หรือการ 
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

 
 

๑.มาตรการส่งเสริมให ้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอนยา้ย 
 
๒.  กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้
จา่ยเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 
๓.กิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ
การจ่ายและการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ิน 
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด”    
 
๔.  กิจกรรมการจดัหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จา้งจากตัวแทนชุมชน 
 
๕. โครงการอบรม 
กรรมการตรวจการจ้าง 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๔. การ 
เสรมิสร้าง
และปรับ 
ปรุงกลไกใน 
การตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติราช 
การของ 
องค์กร
ปกครอง 
สว่นท้องถิ่น 

 

๔.๓ การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 

๑. โครงการอบรมให้
ความรู้ดา้นระเบียบ
กฎหมายทอ้งถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๒. กิจกรรมการ 
สง่เสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๓. กิจกรรมส่งเสรมิ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ ี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๔.กิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมในการปฏบิัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

     

๔.๔เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ตอ่ตา้นการ
ทุจริต 
 

๑.  มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค 
ประชาชน 
 
๒. กิจกรรมการติดป้าย 
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 
๓.มาตรการการ 
สง่เสริมและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการ
ป้องกันการทุจริต 

     

มิติท่ี ๔ รวม ๔ โครงการ  ๘กิจกรรม  
๔ มาตรการ 

     

 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑ 

 
มิติที่ ๑การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๗๙บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดย
ให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่
ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกาย
วาจาใจทั้งตอ่ตนเองต่อผู้อ่ืนและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ  ใจของ
ตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้
มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆและเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านคนได้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และข้าราชการฝ่ายประจ ารวมถึงพนักงานจ้างจึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดดังกล่าวนี้ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 

๓.๒เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 

๓.๓เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๓.๔เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 
๔. เป้าหมาย 

ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดจ านวน๕๐คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 



 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดโดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ. ๒๕๖5 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
๑๐,๐๐๐บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ๗๐ 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดเกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
๑.  ชื่อโครงการ  ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

จังหวัดนครพนม 
 
๒.  หลักการและเหตุผล 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญ
ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าว
ในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น  
ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) 
แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะอาจจะเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และ
รวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การ
ลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การ
ปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดข้ึน 

จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่
จะรักษาความมั่นคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นสามารถ
สรุปได้ดังนี้ การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะ
เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียใน
การปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอัน
จะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด  การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชน
รู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (SelfGovernment) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ 
การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ 
(Reference) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคัญของ
ตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน  การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบา
ภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการกระจายอ านาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวัน
จะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความ
เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นด าเนินการ
ดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ 



ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมาก
ขึ้น ๔) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกัน
ออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง ๕) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองและการบริหารของ
ประเทศในอนาคต ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุน
จากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงาน
ในท้องถิ่นอีกด้วย ๖) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

 จากแนวคิดของการกระจายอ านาจของท้องถิ่นในการให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้ มากท่ีสุดและการ
บริการถือว่าเป็นด่านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน  เพราะถ้ามี
บริการที่ดีย่อมท าให้ผู้รับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ   และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อ
หน่วยงานด้วย คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการให้บริการจึงต้องการที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในงานต่างๆ ที่ให้บริการว่าเป็นอย่างไร และเพ่ือต้องการทราบถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการ ทั้งนี้เพ่ือที่น าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
 
๓.  วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ในการให้บริการ 
๓ ด้าน ได้แก่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ใน
งานที่ให้บริการ  
 ๓. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด 
 
 
 
๔.  เป้าหมาย 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดตาม
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมาย  :  
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เข้ามารับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดจังหวัด
นครพนม โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  ๔๐๐  คน  โดยมหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ



พัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพมีความพร้อมและมีความช านาญในการศึกษาและบริหารจัดการระบบข้อมูลเป็น
หน่วยงานกลางที่มาด าเนินการส ารวจ 
 ๒.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๓.  จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา  ตามข้อ  ๑  ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๓.๑.  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  จังหวัดนครพนม  
  ๓.๒  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๓  บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
  ๓.๔  สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจ 
  ๓.๕ส่งมอบรายงานผลการส ารวจฉบับสมบูรณ์ 
 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  2565 

ล าดับที่ งาน/กิจกรรม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ประชุมคณะท างาน เพื่อเตรียมจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
    

๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง     
๓ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
๔ สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ     
๕ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     
๖ บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล     
๗ สรุปผลการวิเคราะห์     
๘ จัดท ารูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์     
๙ ส่งมอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์     

๗.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยนครพนม  ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด จังหวัดนครพนม 
 
๘.  งบประมาณ 
 การส ารวจความพึงพอใจของรับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดจังหวัด
นครพนม ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙.  การติดตามประเมินผล 
 การส ารวจพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด จังหวัด 
นครพนม มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะขั้นตอน โดยมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
 



๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้ บริการของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
 ๒. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ในงานต่างๆ ที่ให้บริการ 
 ๓.  ผลจากการศึกษาท าให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 
และน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ
ให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 - การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

๑.   ชื่อโครงการ  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด สัญจรพบประชาชน  

๒.   หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด   และเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   
สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลของ อบต. การจัดท าแผนต าบลของ  อบต.  การจัดท างบประมาณ   การจัดซื้ อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคม
ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาด  จึงได้จัดท าโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  ขึ้นเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ  ของประชาชนใน
ท้องถิ่น   อย่างมีประสิทธิผล   นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด      ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงาน
ด้านต่าง ๆ  คือ  ส่วนการคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ  และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงาน
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่   โดยประสานงานร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
เรณูนคร   และหน่วยงานอื่น ๆ     ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร   ซึ่งจะ
มาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่  ดังกล่าวด้วย 

๓.วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าลาด 
 ๓.๒  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๓.๓  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
 ๓.๔เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการอ่ืน ๆ 
 ๓.๕   เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชน
ทราบ 



 ๓.๖  เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 ๓.๗เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 

๔.  เป้าหมาย 
 ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด    จ านวน  ๘  หมู่บ้าน ๆ ละ  ๑  วัน 

๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 ๒.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งหนังสือแจ้ง 
  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 ๕.  ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
  ๔.๑  จัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
  ๔.๒  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
  ๔.๓  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบปัญหา
ของประชาชน   
  ๔.๔  สรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 
 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างวันที่๑ - ๑๕  มิถุนายน ของทุกปี  

๗.  สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด    จ านวน  ๘  หมู่บ้าน   

๘.   งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท   

๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด     อ าเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม 
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.   ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้องค์การบริหารส่วน  

ต าบลท่าลาด  จัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 ๒.   ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
 ๓.   ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
 ๔.  ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕.  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความช านาญ 
ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  
ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตก
เป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และท าให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน  หรือการพัฒนาท้องถิ่น  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่
เข้าใจในตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  อย่างแท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มี
ความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  หรือการมีกฎหมาย  ระ เบียบ  ค าสั่ง  
หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ซึ่งท าให้  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ทราบ  
และมีผลท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน  นั่นคือ  การท าผิดกฎหมายระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
รวมทั้งถูกร้องเรียน  ถูกตรวจสอบความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น    
และมีผลท าให้การบริหารงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น  ไม่สามารถด าเนินการส าเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้ 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  ค าสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น   ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าลาด จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและ 
สาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการ 
เข้าใจเพื่อหากฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

๓. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  และท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 



๔. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้อย่างส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๑. คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. บุคคลที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 

 

๕. วัน  เวลา  และสถานที่อบรม 
 

ช่วง เดือน กรกฎาคม-2565   สถานที่จัดอบรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
 

๖. งบประมาณ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถเรียนรู้  ท าความเข้าใจในเนื้อหา 
และสาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถลดความผิดพลาดและความเสียหาย 
จากการเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

๓. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น  และท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นสามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้อย่างส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 


