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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิ เคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์  

เพ่ือต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์  ส าคัญเพ่ือ
ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ
ท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  

                1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ ทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

 3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้  

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก ่เจ้าหน้าที ่
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เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  ผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง  
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่   
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
2. หลักกำรและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  ล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  ภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่ง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วง
ระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การ
เป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคน 
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ที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหา 
ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี  พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบั งเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ   
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงคข์องกำรจัดท ำแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น 

 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance)  
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

4. เป้ำหมำย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด 

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าสะอาด ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด 
รวมถึง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้าง
ค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม  
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 5) องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส 
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 1 
การปลูก
และปลุก
จิตส านึก
การ
ต่อต้าน
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 ประชาสัมพนัธ์ต่อต้านการทุจริตและ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1.1.2 กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซอ้น 

1.1.3 ประกาศใช้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1.4 โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 
 
 

3,000 

 

- 

- 

100,000 

 

 

 

3,000 
 
 
- 

- 

100,000 

 

3,000 
 
 
- 

- 

100,000 

 

 

 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 
 
 
 

1.2.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
1.2.3 โครงการอบรมกฎหมายแก่ประชาชน
และผู้น า 
1.2.3 รณณรงค์ประชาสัมพนัธ์ต่อต้านการ
ทุจริต 
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หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการอบรมทักษะชีวติแก่เด็กและ
เยาวชน 
1.3.2 โครงการฝึกอบรมสตรีเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว 
1.3.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
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 รวม จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่ 2 
การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
 
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินจิ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

2.1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบายแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตเก่ียวกับ
ความโปร่งใส/ตรวจสอบได ้
 
 
 

 
2.2.1 ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงานบุคคล  
2.2.2จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและรายงานผลการปฏิบตัิราชการให้
ประชาชนทราบ 
2.2.3 จัดให้มีคู่มือประชาชน เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการ 
2.2.4 จัดแสดงขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ
และ อัตราค่าธรรมเนียมอย่างชดัเจนให้ประชาชน
ทราบ 
 

2.3.1 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง  อนุมัติ อนุญาต ปฏบิัตริาชการแทนหรือ
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัตงิานผู้บริหารแต่ละปี
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาดทราบ 
2.3.3 โครงการลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
จัดเก็บภาษี ประจ าปี 2561   
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.2562-2564) 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบตัิ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 
2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 

 2.4.1 โครงการจิตอาสาท าความดี 
2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อปพร.
ดีเด่น 

  
 
 

2.5.1 จัดท าข้อตกลงการปฏบิตัิราชการระหว่าง
บุคลากรในองค์กรได้ปฏบิัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
2.5.2 แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.5.3 มาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเหมาะสม  
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2562-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่ 3 

การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน 

 

3.1 การจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 
3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

3.1.1 มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.
ค าสะอาด 
3.1.2 มาตรการก าหนดให้การประกาศ เผยแพร่ 
แผนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างให้สาธารณชน
ทราบ ต้องลงประกาศในเว็ปไซด์ของอบต. 
http://www.kamsaad.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 โครงการประชุมประชาคม 
3.2.2 ก าหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่าน   
-http://www.kamsaad.go.th 
-ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒70-7258 
-ร้องเรียนด้วยตนเอง 
3.2.3 โครงการอบต.สัญจรเพื่อประชาชน 
 
3.3.1 โครงการประชุมประชาคม 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหา
พัสด ุ
3.3.3 โครงการจ้างท่ีปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 
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- 
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30,000 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่ 4 
 พัฒนา
ระบบ
ป้องกัน

การทุจริต
เชิงรุก 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ
ก าหนด 

4.2 การ
สนับสนนุให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

 

 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏบิัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบ ก ากบั
ดูแลการบริหารงานงบประมาณ การรับ-การจ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของทางราชการ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบ ก ากบั  
ดูแลจัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 
 
 
 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอบต. 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่ก าหนดไว้ 
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาอบต.มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบก าหนดไว้ 
โดยไม่ฝักฝ่ายใด 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทจุริต 
4.4.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
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- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
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- 
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- 
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- 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 3 มิติที่ 3.2/3.2.3  
 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ โครงการอบต.สัญจร เพ่ือบริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วนต าบลค า
สะอาด  จึงได้จัดท าโครงการ อบต.สัญจร เพ่ือบริการประชาชน   ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ขึ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร  ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือ
รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด    
ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง โดยประสานงานร่วมกับส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือออกพบประและให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ  ซึ่งถือเป็นการลด
ขั้นตอนและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน          

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด 
 2. เพ่ือสนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 3.เพ่ือลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชน  
 4. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านต่าง ๆให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 
 5. เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการเร่งด่วนของทางราชการ 
 6. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 7. เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทางเพ่ิมข้ึนในการแสดงความคิดเห็น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

       ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จ านวน  14  หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
       ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 

 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2.  จัดประชุมแต่ละหน่วยงานเพื่อวางแผน 
 3. ประชุมผู้บริหารและพนักงาน  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 4.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ  
 5.  ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ   
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 6.  สรุปผลโครงการ 
 7. ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ          30,000 บาท    

9. ผู้รับผิดชอบ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด 
 2. สนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 3.ลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชน  
 4. อ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านต่าง ๆให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 
 5. ประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการเร่งด่วนของทางราชการ 
 6. รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 7. ให้ประชาชนได้มีช่องทางเพ่ิมข้ึนในการแสดงความคิดเห็น 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 มิติที่ 3.2,3.3/3.2.3,3.3.1  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ โครงการประชาคมระดับต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด  เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ตามกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าสะอาด ได้มีการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือให้การด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและรับทราบปัญหา/ความต้องการจากประชาชนโดยตรงเพ่ือให้การด าเนินการ
สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการและแก้ไขปัญหาได้ทุกชุมชนอันจะน ามาให้การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน   ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาสี่ปี ต าบลค าสะอาดได้เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จึงได้จัดท าโครงการประชาคมระดับต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี  ( พ.ศ.2561 – 2564 ) ให้ครอบคลุมปัญหาของต าบลค าสะอาดทุกด้าน  และสามารถน าปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง  

2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด   

3. เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ าท าแผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 4. เพ่ือให้การพัฒนาต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน  ภาพรวมสูงสุด  
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ 

5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของต าบลให้เป็นไปอย่างมี      
ประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากข้ึน 

6. เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น 
         7. เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
         8. เพ่ือจัดประชุม ชี้แจงหรือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในข้อราชการต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วม 



แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวัดสกลนคร หน้า 14 
 

 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

       ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จ านวน  14  หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

       ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
 โครงการประชุมประชาคมต าบล   มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  5.1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา, คณะกรรมการสนับสนุน  

5.2  เสนอโครงการประชุมประชาคมระดับต าบล  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.3  ประสานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ภายในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                        

เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าประชาคมต าบลเพ่ือให้ประชาชนและส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี 

5.4  ประชุมระดับต าบลเพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน 
5.5  จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี ผู้บริหารเสนอสภาพิจารณา  และผู้บริหารประกาศใช้แผน 
4.6  ประสานแผนสี่ปี ให้แก่คณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ 
4.7  ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2561   
5.8  ประเมินผลและสรุปผลการการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ          ตั้งไว้จ านวน 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      1. องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด ได้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนา 
พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของต าบลค าสะอาดเพ่ิมมากขึ้น  
           3. การพัฒนาต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน  ภาพรวม
สูงสุด ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 3 มิติที่ 3.3/3.3.3  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น 

เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือจัดประชุม ชี้แจงหรือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในข้อราชการต่าง ๆ 
ให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วม 

3. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือเสริมสร้างสกัดก้ันการทุจริต 
  2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่      
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จ านวน  14  หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
                     ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
                  บันทึกรายงานขออนุมัติโครงการเพ่ือจัดท าวิจัยประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของอบต.ค าสะอาด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน 25,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีที่ปรึกษาในการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 



แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวัดสกลนคร หน้า 16 
 

ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1.2/1.2.3 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการอบรมกฎหมายแก่ประชาชนและผู้น า 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ว่าด้วยหมวด  3  สิทธิและเสรีภาพของ

ชนชาวไทย  ได้มีแนวทางการคุ้มครองส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยการก าหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา  28  วรรคสี่) 
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  และช่วยเหลือจากรัฐในการใช้ สิทธิตามความในหมวดนี้”  
ประกอบกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ซึ่งเป็นกรอบที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญให้รัฐต้องด าเนินการตามนั้น   ซึ่งใน
ส่วนที่  5  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ได้ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการส่งเสริมการให้ความ
ช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (มาตรา  81 (1)  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรมและทั่วถึง  ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ด้านกฎหมายสร้างกลยุทธและมาตราการในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน     
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            ผู้บริหาร ผู้น าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของอบต.ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด 
จ านวน  14  หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

             ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ 

จัดโครงการอบรมกฎหมายจ านวน 1 วัน ณ อบต.ค าสะอาดโดยเชิญวิทยากรจาก อัยการศาล ที่ดิน ต ารวจ 
เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2560-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
           จ านวน 20,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

     1.) ประชาชนได้เข้าใจสิทธิของตนโดยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่เทศบาล 
 2.) เจ้าหน้าที่มีความเกรงกลัวต่อการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3.) การทุจริตในราชการกระท าได้ยากมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1.2/1.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน 

เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือจัดประชุม ชี้แจงหรือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในข้อราชการต่าง ๆ 
ให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วม 

3. วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือพัฒนากลไกให้นักการเมืองแสดงเจตต านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จ านวน  14  หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
                     ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
                  จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสุวรรณวิสุทธารามโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น  
ผู้บริหารส.อบต. พนักงาน  ลูกจ้างผู้น าหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีธรรมะยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติตนดีงาม 
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ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1.1/1.1.4 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน 

เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือจัดประชุม ชี้แจงหรือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในข้อราชการต่าง ๆ 
ให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วม 

3. วัตถุประสงค์ 
      1 เพ่ือก าหนดแนวทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
 2 เพ่ือปลุกจิตส านึกการกระท าที่ไม่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

สาธารณชน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

        สมาชิกสภาส.อบต มีความรู้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวการปฏิบัติตน และได้รับการปลุกจิตส านึกในการ
ปฏิบัติตนที่ไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                     ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 

                  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและแจ้งสมาชิกสภาส.อบต ยึดถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 100,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาส.อบต มีบทบาทในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1.3/1.3.1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการอบรมทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ในเรื่องของการขาดคุณธรรม จริยธรรม 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้  สถานศึกษาซึ่งเป็นสถาบันหลักในการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  จึงได้ก าหนดจัด
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  โดยใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ในสถานที่อันเหมาะสมและเอ้ือต่อการฝึกฝนตนเอง  
โดยน าหลักด้านภาวนา คือ “ด้านกาย” กิน อยู่ ดู ฟังเป็น “ด้านศีล” ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม   
“ด้านจิตใจ” การฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงามและมีความสุข และ “ด้านปัญญา”  ฝึกปัญหารู้เท่าทันโลกและ
ชีวิตตามความเป็นจริง  โดยใช้กระบวนการอบรมบูรณาการเข้ากับสื่อสมัยใหม่ และกิจรรมสอดแทรกคุณธรรมที่
ทันสมัยใช้ได้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
       1 เพ่ือให้นักเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม    
  2 เพ่ือให้นักเรียน มีเจตคติที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม     

 3 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติตามกระบวนการเข้าค่ายคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
              นักเรียน  นักศึกษา ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ 
              จัดโครงการโดยพักค้างคืน 2วัน1 คืน เสริมแทรกกิจกรรมออกก าลังกาย พัฒนาจิตใจโดยธรรมะ

และปรับทัศนคติ สร้างทักษะชีวิตและปรับทัศนคติ สร้างทักษะชีวิต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน 60,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เยาวชน มีทัศนคติเยาวชน มีทัศนคติ นักเรียนมีความรู้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1.3/1.3.2 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการฝึกอบรมสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ในเรื่องของการขาดคุณธรรม จริยธรรม 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้  สถานบันครอบครัวจึงส าคัญ ฝึกปัญหา
รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริง  โดยใช้กระบวนการอบรมบูรณาการเข้ากับสื่อสมัยใหม่ และกิจรรม
สอดแทรกคุณธรรมที่ทันสมัยใช้ได้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความของชุมชนและครอบครัวของชุมชนและครอบครัวในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
              กลุ่มสตรีในต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าโครงการฝึกอบรมโดยเชิญตัวแทนสตรีแต่ละหมู่บ้านเข้าอบรม ณ อบต.ค าสะอาด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2560-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

สตรีและครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 2 มิติที่ 2.4/2.4.1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจิตอาสาท าความดี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ในเรื่องของการขาดคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้  สถานบันครอบครัวจึงส าคัญ ฝึกปัญหา
รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริง  โดยใช้กระบวนการอบรมบูรณาการเข้ากับสื่อสมัยใหม่ และกิจรรม
สอดแทรกคุณธรรมที่ทันสมัยใช้ได้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความของชุมชนและครอบครัวของชุมชนและครอบครัวในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
              เด็กและเยาวชนในต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนแต่ละหมู่บ้านเขา้อบรม ณ อบต.ค าสะอาด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

- 
9. ผู้รับผิดชอบ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1.3/1.3.3 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ในเรื่องของการขาดคุณธรรม จริยธรรม 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้  สถานบันครอบครัวจึงส าคัญ ฝึกปัญหา
รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริง  โดยใช้กระบวนการอบรมบูรณาการเข้ากับสื่อสมัยใหม่ และกิจรรม
สอดแทรกคุณธรรมที่ทันสมัยใช้ได้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความของชุมชนและครอบครัวของชุมชนและครอบครัวในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
              เด็กและเยาวชนในต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนแต่ละหมู่บ้านเข้าอบรม ณ อบต.ค าสะอาด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

จ านวน 80,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด จังหวัดสกลนคร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1.1/1.1.2 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี 2561  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ส านักงาน  ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและท้องถิ่นด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการด้วยวิธีการบริหารกิจการทั้งภาครัฐและท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งให้มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด  จึงได้จัดท าโครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ภาษีป้าย   ภาษีบ ารุงท้องที่   
และการจัดท าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการ
บริหารจัดการที่ดีเป็นการยกระดับการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น  เพ่ือตอบสนอง  อ านวยความสะดวก  
รวดเร็ว   และความพึงพอใจให้กับประชาชนสูงสุด 

3. วัตถุประสงค์ 
      1.   เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น 
 2.   เพ่ือปรับปรุงสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆเพื่อให้การบริการที่ดีกับประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

              สามารถลดระยะเวลาในกระบวนงานที่ให้บริการประชาชน  ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด และ ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน(กรณี
ออกพ้ืนที่จัดเก็บภาษี) 

6.วิธีด าเนินการ 
1.  ด าเนินการจัดท าแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 2.  ท าการส ารวจแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 3.  จัดท าป้ายและหนังสือส่งเพื่อท าการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจ าปี 
 4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน  เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี 
 5.  พนักงานและเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้ง  ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน  ในเขตต าบล 
ค าสะอาด   ตามระยะเวลาในแผนการจัดเก็บภาษ ี
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือน  มกราคม  2561– เมษายน  2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

               กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1.  ลดปัญหาและขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี  จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
โปร่งใส  สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
 2.  หน่วยงานและเจ้าหน้าที่  จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโปร่งใส  สามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวัดสกลนคร หน้า 26 
 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 3/3.1 
 

1.ชื่อมาตรการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครรังสิต 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  ทั้งนี้ เพ่ือ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  เพ่ือที่จะ
ปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน   

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  3.3 เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความ
เป็นจริง 
  3.4 เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าของตนอย่างเต็มที่และสามารถที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้
อีกทางหนึ่ง 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครรังสิต (ชั้น 1) อาคารส านักงานเทศบาลนครรังสิต 

6.วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 จัดวางเอกสารข้อมูลครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  6.4 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในเทศบาลฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  6.5 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  6.6 บริการอินเตอร์เน็ต/wifi ส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 จัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 


